PRATARMĖ
Neįgaliųjų socialinės integracijos politika pastaraisiais metais kryptingai
keitėsi nuo šalpos ir palaikymo, kaip vienintelės priemonės, link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes
ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimo. Aiškiai pripažįstama neįgaliųjų teisė
į mokslą, darbą, individualią iniciatyvą pradedant verslą ar kitokią veiklą.
Sėkminga integracija į darbo rinką prasideda nuo patarimų, integracijos
principų suvokimo: neįgaliųjų kaip lygiaverčių bendruomenės narių priėmimo, nuolatinių socialinių santykių palaikymo, partnerystės tarp neįgalaus
ir asmens, šeimos, specialistų ir bendruomenės, vienodų mokymosi sąlygų
sudarymo, galimybių neįgaliesiems atlikti įvairius socialinius vaidmenis, mažinant jų priklausomybę nuo kitų žmonių. Todėl svarbu suteikti visuomenei
supratimo apie neįgaliųjų gebėjimus, bendravimo ir jų priėmimo ypatumus,
toleranciją.
Šiame leidinyje pateikiama metodinė informacinė medžiaga ir patarimai
mokiniams ir studentams, pedagogams ir darbdaviams apie jaunimo su negalia integracijos į darbo rinką problemas, bendravimo ypatumus, visuomenės
teikiamą pagalbą integravimuisi į darbo rinką.
Metodinė priemonė parengta įgyvendinant projektą „Veiklos modelių
judesio ir padėties, protinę bei regėjimo negalią turintiems jaunuoliams sukūrimas ir realizavimas Kauno apskrities specialiojo ugdymo ir globos įstaigose,
siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką“ įgyvendinti sutartis Nr. VP11.3-SADM-02-K-01-019.
Projekto vykdytojas - VšĮ JAUNIMO KARJEROS CENTRAS , projekto partneris - Kauno apskrities viršininko administracija.

JAUNIMO SU NEGALIA INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROBLEMOS
Galimybių sudarymas neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime bei turėti lygias teises su visais abejonių nekelia. Tačiau reali neįgaliųjų
padėtis Lietuvoje nėra gera ne vien dėl ekonominių sunkumų. Didesnioji
visuomenės dalis vis dar žiūri į asmenis su negalia (ypač su proto negalia) kaip
į turinčius gyventi ir dirbti atskirai.
Asmenų su negalia skaičius visame pasaulyje vis didėja. 2010 metų
Jungtinių Tautų duomenimis pasaulyje buvo maždaug 0,5 milijardo žmonių
su negalia, t.y. maždaug 10% Žemės rutulio gyventojų. Lietuvos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje žmonės su negalia
sudaro apie 7% (269 033 neįgalūs asmenys) visų gyventojų. Didžiąją dalį
neįgaliųjų sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis,
tokių asmenų yra 159 506. Sunkiausią negalią turinčių asmenų yra 34 731.
Asmenų, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, yra 58 794. 2010
metais šalyje gyveno 16 002 vaikų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.
Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro medicininės, profesinės
ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas
specialiosios pagalbos priemonėmis, neįgaliųjų užimtumo rėmimas, socialinės paramos teikimas, Valstybinio socialinio draudimo fondo pensijų ir
išmokų skyrimas ir mokėjimas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo išmokų
skyrimas ir mokėjimas, ugdymo paslaugų teikimas, lygių galimybių dalyvauti
kultūros, sporto ir kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos
draudimo fondo, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
kitų teisėtai įgytų lėšų.
Dar gyva atmintis, kai asmuo su negalia Lietuvoje buvo atmetamas,
paliekamas ar apleidžiamas tėvų, išjuokiamas, išnaudojamas, nepriimamas į
„normaliųjų“ bendruomenę, nevertinamas, izoliuojamas, pamirštamas... Šiuo
metu neįgalieji įgyja teisę tapti pilnaverčiais piliečiais, tačiau atsirado kita
grėsmė – dauguma neįgaliųjų kolegų ar šeimos narių, nepaisydami lygiateisiškumo principo, dažnai ima jiems pataikauti, perdėtai siūlyti pagalbą. Patys
neįgalieji tuomet jaučiasi nejaukiai – jie nelaukia gailesčio, o prašo tik pagarbos ir pripažinimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo 18 straipsniu nuo 2005 m. liepos 1 d. vietoje reorganizuotos Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pradėjo veikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešojo administraviINFORMACIJA IR PATARIMAI MOKINIAMS IR STUDENTAMS

mo įstaiga, nustatanti neįgalumo lygį asmenims iki 18 metų ir darbingumo
lygį asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu
draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus). Tarnybos
uždaviniai yra:
•

dalyvauti įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką;

•

organizuoti neįgalumo lygio asmenims iki 18 metų amžiaus, darbingumo lygio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami
valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio,
bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymą;

•

teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su neįgalumo lygio ir darbingumo lygio bei profesinės reabilitacijos poreikio nustatymu, tobulinimo.

•

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima sprendimus dėl:

•

neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;

•

darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;

•

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų,
kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir
asmenims, vyresniems kaip 18 metų;

•

neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;

•

bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo;

•

vadovaujantis įstatymo nuostatomis, darbingumo lygis nustatomas
įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti darbus, nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai panaudotos visos galimos
medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos
priemonės. Asmens darbingumas vertinamas procentais, o jo lygis
nustatomas 5 punktų intervalu, t.y.:

•

jei asmeniui nustatoma 0-25 procentų darbingumo, jis laikomas
nedarbingu;

•

jei asmeniui nustatoma 30-55 procentų darbingumo, jis laikomas iš
dalies darbingu;

•

jei asmeniui nustatoma 60-100 procentų darbingumo, jis laikomas
darbingu.

2010 metais Lietuvoje buvo įdarbinta beveik 30 tūkstančių neįgaliųjų,
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tačiau tai sudaro tik 10 procentų visų, turinčių negalią. Darbo biržos specialistai (2010) tvirtino, kad didesnį šansą įsidarbinti turi vidutinio neįgalumo ir
profesinę kvalifikaciją įgiję neįgalieji. Dažniausiai tokie žmonės įsidarbina paslaugų sektoriuje, pavyzdžiui, floristais. Neįgalieji gauna nuolatinę neįgalumo
išmoką ir papildomai jiems gali būti skiriamos nuo 300 iki 900 litų pašalpos už
slaugą ir priežiūrą.
Neįgalaus jaunimo tarpe sklando nuomonė, kad darbo vieta jiems turi
būti užtikrinta. Neįgalieji ėmė reikalauti lygių galimybių bei su tuo susijusių
kitų dalykų, tokių kaip visuomenės pripažinimas, ignoruodami tai, kad požiūrio keitimasis abipusio judėjimo paseka, reikalaujanti pastangų iš abiejų pusių.
Džiugu, kad neįgalus jaunimas kelia sau didelius tikslus, tačiau kad ir koks būtų
aukštas savo vertės pojūtis, derėtų prisiminti - realybėje teks įrodyti savo privalumus konkrečiais darbais ir poelgiais. Taigi, galima teigti, kad lygių galimybių
erdvėje žmonės su negalia kasdien susiduria su sunkiausia užduotimi - įrodyti
savo vertę.
Kelias į integraciją prasidėjo, tačiau daug neįgalių žmonių dirba žmogaus
asmenybę žeminančius darbus, gyvena specialioje aplinkoje, internatuose ar
bendruomenėse, kur jų egzistavimu ar sugebėjimais, talentais niekas nesidomi. Visuomenės požiūris į neįgaliųjų integraciją dar tik formuojasi – tenka
pripažinti, kad didesnė dalis lietuvių dar tik mokosi bendravimo ypatumų su
neįgaliaisiais , ne visis pasiruošę asmeniniams ryšiams su jais. Todėl svarbu
suprasti, atrasti tinkamus būdus, kaip neįgalų jaunuolį įtraukti į visuomenės
veiklą, kad jis nebūtų atstumtas ar izoliuotas – svarbu pastebėti jo unikalius
sugebėjimus, talentą bei įvertinti veiklos pasirinkimą.
Apmokamas darbas, yra ne tik būdas ekonomiškai užtikrinti savo egzistavimą, bet ir asmenybės sugebėjimų realizavimas, kūrybinių galių atskleidimas.
Darbas leidžia kiekvienam piliečiui gerbti save, suvokti savo individualumą ir
būti šiuolaikinės visuomenės dalimi. Kai kuriose šalyse, egzistuoja įstatymai,
pagal kuriuos įmonės, kurios neįdarbina atitinkamą neįgaliųjų skaičių yra
priverstos mokėti papildomus mokesčius ir rinkliavas valstybei, kurios vėliau
paskirstomos tobulinti jau esančias darbo vietas neįgaliesiems bei naujų
darbo vietų kūrimui ar viešojo sektoriaus organizacijoms. Lietuvoje kol kas
tokių subsidijų nėra. Kol kas svarbiausia susirasti darbo vietą.
Mokslinėje literatūroje nurodomas algoritmas, ką turėtų daryti neįgalieji
norėdami susirasti darbą :
1. Sudaryti individualią reabilitacijos programą.
2. Sudaryti savo CV.
3. Pasirinkti vieną ar keletą iš darbo paieškos būdų:
-

darbo paieška per gimines ir pažįstamus;
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-

darbo paieška valstybinėse įdarbinimo tarnybose;

-

darbo paieška įdarbinimo agentūrose;

-

nepriklausoma darbo paieška per žiniasklaidos skelbimus.

4. Pasiruošti dalykiniam pokalbiui (interviu) su darbdaviu.
Dažniausiai neįgalūs asmenys ieško darbo per draugus ir gimines (beje,
Lietuvoje taip elgiasi dauguma žmonių, o ne tik žmonės su negalia). Tai patogus sprendimas - lankstesnis darbo grafikas, mažesnis dėmesys kreipiamas į
negalią ir pan. Bet tokia darbo paieška slepia ir tam tikrą riziką. Visų pirma,
giminaitis ar draugas rekomenduodamas neįgalųjį asmenį darbdaviui prisiima papildomą atsakomybę. Antra, gali atsirasti keblumu, nes priimtas į darbą
pagal pažintis darbuotojas (neįgalusis) gali būti apribotas prašyti specialių
darbo sąlygų ar kitų nuolaidų, priklausančių jam pagal įstatymus. Nors tuo
pačiu metu gali būti ir visiškai priešinga situacija, kai darbdavį ir neįgalųjį sieja
giminystės ryšiai - problemos sprendžiamos greitai ir efektyviai.
Ieškant darbo reikėtų asmeniu su negalia įvertinti savo galimybes ir skirti
laiko atsakyti į klausimus:
•

Kokioje srityje (specialybėje) norėtųsi dirbti?

•

Ar išsilavinimas ir patirtis pakankama norimam darbui?

•

Ar reikia papildomo išsilavinimo pageidaujamoje srityje (kursai, kvalifikacijos kėlimas, papildomi mokslai)

•

Kokio dydžio kolektyve neįgaliajam būtų komfortiška dirbti?

•

Koks darbo grafikas būtų patogiausias: pilna ar nepilna darbo diena,
laisvas grafikas? Ar neįgalusis pasiruošęs dirbti viršvalandžius, švenčių ir poilsio dienomis?

•

Ar įmanomas darbas tik namuose, ar norima dirbti ne namuose?

•

Per kiek laiko neįgalusis pasieks savo darbovietę ir sugrįš atgal?
Kokiu transportu galima pasiekti savo darbovietę?

•

Koks atlyginimas neįgaliajam bus priimtinas?

Verslininkai ne visada suinteresuoti priimti dirbti neįgaliuosius, kadangi
baiminamasi galimai kilsiančių problemų, abejojama jų kvalifikacijos kokybe.
Neįgalieji savo ruožtu kompleksuoja dėl savo negalios. Tačiau tie, kurie pasiryžta dirbti, stengiasi tai daryti gerai, išlaikyti turimą darbo vietą, kadangi
naują susirasti jiems yra sudėtingiau nei sveikam žmogui. Pastangas gerai
dirbti stiprina ir neįgaliojo noras įrodyti sau ir kitiems, jog jis gali dirbti kaip
visavertis žmogus.
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BENDRAVIMO SU NEĮGALIAISIAIS YPATUMAI
Kaip bendrauti su žmogumi, kai esate ne viename akių lygyje, nes jis
sėdi vežimėlyje?
Kaip kurčiam žmogui paaiškinti, kas yra muzika?
Kaip aklam piliečiui papasakoti, kas yra vaivorykštė?
Kaip elgtis, kad neįgalus žmogus jaustųsi lygiaverčiu partneriu?
Kaip bendrauti su neįgaliuoju, kad nesijaustum pranašesnis už jį?
Žmonių su negalia visada buvo, tačiau anksčiau jie buvo labiau užsisklendę. Įstojus į Europos Sąjungą pradėta aktyviau kalbėti apie neįgaliųjų
integraciją. Paaiškėjo, jog įstatymai priimti, tačiau lietuvių sąmonė dar nepasirengusi priimti žmonių su negalia kaip lygiateisių visuomenės narių – neretai,
viešoje vietoje pamatę neregį, žmogų judantį ratukų pagalba arba pastebėję
bet kokį kitą negalios požymį, praeiviai stabteli, smalsiai stebi. Svarbu tolerancija ir gebėjimas bendrauti su jais, o ne nuostaba ar žvilgsnio nukreipimas
į šalį. Bendravimo kultūra nepriklauso nuo teisinių aktų – visų pirma reikėtų
pradėti nuo asmenybės vertybių ugdymo. Su derama pagarba ir nuoširdumu
reikėtų ištarti sau, kad visi žmonės nusipelnė lygių bendravimo galimybių.
Svarbu pastebėti žmogaus sugebėjimus ir asmenybę, o tik po to – jo
negalią. Išmokti tinkamai bendrauti su šiais žmonėmis nesunku – svarbiausia noras ir asmeninės nuostatos. Galbūt kol kas neturite draugų su negalia,
bet sunku nuspėti, kas laukia ateityje ir į kurią pusę likimas pasuks gyvenimo
vairą rytoj. Norint būti lygiaverčiais partneriais, bendraujant reikėtų pamiršti
išorinius skirtumus ir dėmesį sutelkti į esminius dalykus - dalintis naujienomis,
pomėgiais ir patirtimi. Reikėtų pripažinti, kad visoms socialioms būtybėms
reikia pripažinimo ir lygiateisiškumo. Pavyzdžiui, einat plačiu taku, galima
bičiuliui pasiūlyti palenktyniauti – nesvarbu, kad vienas bėga, o kitas važiuoja
dviračiu, vežimėliu, riedlente ar klibinkščiuoja su ramentais. Visi jie džiaugiasi
lenktyniavimo procesu - juokiasi, replikuoja vienas kitam...
Bendraudami su neįgaliu bičiuliu nepamirškite, kad:
-

jam nereikia gailesčio;

- neįgalus asmuo nori bendrauti todėl, kad domisi pašnekovu ir pats
yra įdomus kaip asmenybė;
-

nedera pataikauti pašnekovui tik dėl jo fizinio išskirtinumo;

-

reikėtų stengtis būti lygiaverčiu pokalbio dalyviu;
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- nederėtų baiminti lenktyniauti žinių ir patirties lygyje, bet nedemonstruokite fizinio pranašumo;
-

reikėtų kalbėti būtent su neįgaliu bičiuliu, o ne su jį lydinčiu asmeniu;

- jei bendravimas su vežimėlyje sėdinčiu žmogumi užtruks ilgiau nei
porą minučių, atsisėskite arba atsiklaupkite, kad jūsų akys būtų tame pačiame
lygyje;
- jei žmogus vežimėlyje paprašė pagalbos, paklauskite, kaip tai padaryti (už kurios dalies geriau paimti ir kaip nešti, kaip geriau jį valdyti, kad netyčia
nesugadintumėte);
- jei padėsite žmogui persikelti iš vežimėlio, nenustumkite per toli - jis
turi būti lengvai pasiekiamas;
- jei bendrausite su aklu žmogumi, prisistatykite ar priminkite savo
vardą (ne kiekvienas atpažįsta balsus ar atsimena juos) bei supažindinkite aklą
žmogų su kitais grupės nariais, kad nesijaustų atstumtas;
- aklam žmogui svarbu paminėti neįprastus daiktus ir reiškinius, pavyzdžiui, kad sugedęs liftas ar eskalatorius;
- neregys laukia žodinės reakcijos – net ir pati maloniausia šypsena ar
galvos linktelėjimas, neregiui yra tik nebylūs ir nieko nereiškiantys ženklai;
- bendraujant su kurčiu žmogumi būtina naudoti mimiką ir kūno kalbą;
jei sunku susikalbėti, užrašykite žodžius ant lapo; kalbėkite lėtai ir aiškiai; pasistenkite, kad rankos būtų laisvos - tai, ką sakote, patvirtinkite gestais, nes kurti
žmonės dažniausiai pasikliauja rega;
- nedera remtis ant vežimėlio, liesti aklojo baltosios lazdelės ar kurčiojo
klausos aparato - tai asmeninės erdvės dalis;
- nedera prašyti žmogaus, sėdinčio vežimėlyje, palaikyti jūsų palto ar
kuprinės – tai nepagarbos ženklas;
- nereikėtų palikti aklo žmogaus atviroje vietoje ar erdvėje, kurioje nėra
apčiuopiamų orientyrų - palydėkite akląjį iki kambario sienos ar kokio kito
orientyro, kad aklasis galėtų pats pasirinkti judėjimo kryptį;
- nereikėtų šaukti, kalbant su klausos negalią turinčiu žmogumi - jei
žmogus naudojasi klausos aparatu, jis yra sureguliuotas žmogaus klausai priimtinu garsu;
- nedera pertraukti ir pabaigti pašnekovo pradėto sakinio, bendraujant
su kurčiu ar neprigirdinčiu žmogumi;
-

nereikėtų naudoti gestų kalbos, jeigu jos gerai nemokate.
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Liaudies išmintis sako, kad galima turėti sveikas rankas ir kojas, vešlius
plaukus ar gražius veido bruožus, bet tapti apgailėtinu žmogumi, kurio vengia
net patys artimiausi šeimos nariai. Taip pat gali būti ir atvirkščiai - negebėti
judėti, gyventi tyloje ar tamsoje, bet puoselėti vidinę kultūrą ir būti iškilia
asmenybe.
Jaunatviškas žingeidumas ir maksimalizmas bendraujant mišrioje draugijoje tikrai vertingi. Pavyzdžiui, geras humoro jausmas atpalaiduoja visus
kompanijos dalyvius – juk galima pasijuokti iš purvinų draugo batų ir taip pat
iš purvu aplipusių vežimėlio ratų. Tai bus žinutė ne apie negalią, o apie estetiką.
Bendraujant su neįgaliu draugu reikėtų elgtis įprastai, be išankstinių
nuostatų. Draugai kalbasi apie viską: apie pomėgius, maistą, orą, jausmus ir
pan. Jei jaunuolis turi motorolerį ar dviratį, pačiūžas ar ledo ritulio lazdą, lauko
ar stalo teniso raketes, tai kartais kalba apie technines šių priemonių savybes.
Lygiai taip pat galima aptarti ir neįgalių draugų judėti padedančių priemonių
(vežimėlio, ramentų, neregio lazdelės ar klausos aparato) galimybes, netgi
mados tendencijas.
Daug diskutuojama apie normas, kurios padeda kurti santykius tarp
žmonių. Yra tam tikrų taisyklių, kaip bendrauti su žmonėmis su negalia – jos
kuriamos iš geros patirties pavyzdžių (socialinių darbuotojų, psichologų,
gydytojų, šeimos narių, pačių neįgaliųjų, paslaugų sektoriaus atstovų ir pan.)
ir loginių sąsajų su bendravimo etika, kuri priklauso nuo šalies kultūros. Pavyzdžiui, ABC televizijoje naujienas apie neįgalių žmonių problemas rengianti
Karen Meyer JAV (2010) teigia, jog:
- pristatant ar sveikinantis su neįgaliu asmeniu, natūralu paspaudi
ranką - net ir tiems, kuriems sunku judinti ranką ar kurie naudoja protezus;
- norint suteikti pagalbą, reikia sulaukti atsakymo, ar reikia tos pagalbos ir išsiaiškinti, kaip padėti ir ką daryti;
- bendraujant su asmeniu, kuris sėdi vežimėlyje ar dėl negalios tiesiog
negali atsistoti (pastebite šalia ramentus), reikia atsisėsti ar įsitaisyti taip, kad
su pašnekovu būtumėte viename akių lygyje - bus lengviau kalbėti.
Galima pripažinti, kad ir Lietuvoje iš dalies šios normos tinka, tačiau, ar
kiekvienas sveikindamasis ištiestų ranką ir paspaustų protezą (ko gero imtų
galvoti, ar taip pridera, ar nepažemins neįgaliojo), - galima diskutuoti. Svarbiausia bendraujant nepamiršti, jog tai - procesas, kuriame privalo dalyvauti
abi pusės - kalbėtojas ir klausytojas. Jei lieka tik viena pusė - bendravimas
sutrinka. Pastebėta, jog dauguma jaunų žmonių, kuriems nesiseka bendrauti
su negalią turinčiais bendraamžiais, pirmiausia yra prasti klausytojai. Jiems
patinka išsakyti savo idėjas, ginti savo įsitikinimus, pristatyti savo siekius,
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tačiau pritrūksta valios klausytis pašnekovo - sudėtinga dalyvauti diskusijoje,
kurioje nevertinamas pašnekovo atgalinis ryšis. Patys neįgalieji savo bičiuliui
pataria:
-

pripažink, kad mano negalia yra neatsiejama mano dalis;

- būk su manimi, ir mudu mesime iššūkį vienas kitam - tai būtina, kad
mes galėtume daug ką suprasti ir nuveikti kartu;
-

norėdamas apginti save, aš turiu teisę pasakyti „Ne“;

- neapsimetinėk draugu, jeigu nejauti draugiškumo – aš esu vertas
daugiau;
-

pasistenk pažinti mane, gal tapsime draugais;

- paklausk manęs, ar reikia tavo pagalbos - leisk paaiškinti, kaip geriausiai gali man padėti;
-

išklausyk, paremk ir stebėk.

Kartais pamirštame, kad gyvenimo kokybė – ne tik puiki fizinė savijauta,
gebėjimas vaikščioti, matyti, girdėti ar komfortiškai gyventi. Gyvenimo kokybė
– tai vidinė būsena, bylojanti apie jauno žmogaus gebėjimą jausti pilnatvę ir
gyventi visavertį gyvenimą.
VISUOMENĖS PAGALBA INTEGRAVIMUISI Į DARBO RINKĄ
Nedirbk už mane – dirbkime drauge,
negyvenk už mane – gyvenkime drauge,
nebūk už mane – būkime drauge...
Oficiali statistika skelbia, kad Lietuvoje gyvena daugiau nei 253159
neįgaliųjų, tai sudaro 9 proc. visų gyventojų. Asmenys su negalia dėl fizinių
ar psichinių sutrikimų negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, realiai pasinaudoti savo teisėmis. Esant sudėtingai ekonominei situacijai,
bendram nedarbui, neįgaliųjų integracija į darbo rinką yra didelė problema,
nes darbas neįgaliam žmogui yra būtinybė. Jau pripažįstama, kad negalia
yra konflikto su gyvenimu priežastis, kuri stipriai riboja žmogaus psichines ir
socialines funkcijas, dėl ko žmogus praranda savarankiškumą, fizinę jėgą, galimybę judėti orientaciją, netenka draugų, nebegali dirbti mėgstamo darbo. Tai
paveikia ir asmenybę: suardo jos vientisumą, susilpnina aktyvumą ir dinamiką.
Asmenų su negalia užimtumas yra vienas iš pagrindinių neįgaliųjų integracijos
į visuomenę rodiklis. Neįgaliųjų įsidarbinimą lemia ne vien tik įstatyminė bazė
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garantuojanti įdarbinimą. Kiekvienas neįgalus asmuo, bandantis konkuruoti
darbo rinkoje, susiduria su keliamais gana aukštais reikalavimais: išsilavinimas,
įgyta profesija, darbo patirtis, amžius, darbingumo lygis, negalia. Tinkamo
neįgaliųjų užimtumo problemų sprendimo laidas – nuolatinė, aktyvi, integrali
veikla, į kurią turi būti įtraukta kuo daugiau įvairaus lygio valstybės, savivaldos
ir socialinių partnerių. Valstybė turi sudaryti sąlygas, kad visi neįgalieji, galintys
ir norintys dirbti, turėtų darbą. Šis tyrimas turėtų atkreipti dėmesį į neįgaliųjų
bedarbių, registruotų darbo biržoje, įsidarbinimo galimybes ir būtų praktiškai
reikšmingas, sprendžiant jų problemas.
Neįgaliųjų gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo jų gaunamų
pajamų. Finansiniu požiūriu geriau gyvena tie neįgalieji, kurie be gaunamos
pensijos, turi galimybę dirbti ir užsidirbti. Laikantis orumo principo, žmogus
su negale, kaip ir sveikieji, norėtų gauti finansinį atlyginimą, kuris, skirtingai
nuo neįgalumo pašalpos, priklausytų nuo jo turimų žinių ir profesinės kvalifikacijos. Valstybė turi sudaryti sąlygas, kad visi neįgalieji, galintys ir norintys
dirbti, turėtų darbą. Šis tyrimas turėtų atkreipti dėmesį į neįgaliųjų bedarbių,
registruotų darbo biržoje, įsidarbinimo galimybes ir būtų praktiškai reikšmingas, sprendžiant jų problemas.
Europos aukščiausių valdymo institucijų ataskaitose ir diskusijose neįgalumo klausimais kaip viena labiausiai spręstinų problemų minimas neįgaliųjų
įdarbinimas. Šiai problemai tirti sukurta darbo grupės ataskaita aiškiai rodo,
kad neįgalumas neigiamai atsiliepia dalyvavimui darbo rinkoje. Apytikriai
apskaičiuota, kad 52 proc. žmonių su negalia nėra ekonomiškai aktyvūs, o tarp
sveikųjų šis skaičius yra tik 28 proc. Neįgalieji sudaro 14 proc. iš visų darbingo amžiaus žmonių Europos Sąjungoje ir tai yra maždaug 26 mln. darbingo
amžiaus žmonių. Europos Komisija pabrėžia, kad žmonės su negalia priklauso labai didelės rizikos grupei, kuriai gresia netekti darbo ar tapti ilgalaikiais
bedarbiais. Šaltinių ir neįgalumo apibrėžimų įvairovė leidžia tik apytikriai
paskaičiuoti, kiek Europos Sąjungoje yra neįgaliųjų. Pavyzdžiui, laikoma,
kad Suomijoje - 22 proc., Olandijoje - 16 proc., Lietuvoje - 9 proc. Tačiau šių
skaičių negalima lyginti, nes kiekvienoje šalyje darbingumo lygis nustatomas
skirtingai dėl neįgalumo apibrėžties įvairovės bei šalies ekonominės padėties.
Europos Sąjungoje gyvena apie 38 mln. neįgaliųjų t.y. 10 proc. gyventojų turi
vienokią ar kitokią negalią. Bet, informacijos ir statistikos duomenų apie neįgaliuosius labai trūksta
Negalia dar nereiškia prastos gyvenimo kokybės. Ji gali būti konflikto
su gyvenimu priežastis: žmogus netikėtai praranda savarankiškumą, fizinę
jėgą, galimybę judėti, orientaciją, nuo jo nutolsta draugai, jis nebegali dirbti
mėgstamo darbo ir pan. Tačiau nebūtinai. Nepaisant negalios, žmogus gali
būti savarankiškas, esant tam tikroms sąlygoms, judėti, turėti draugų, dirbti
mėgstamą darbą ir panašiai.
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Negalia atima žmogaus galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime kaip
lygus su lygiu su sveikaisiais visuomenės nariais. Neįgalieji nerimastingi, jautresni, impulsyvūs, dažnai jų reakcijos nenuspėjamos. Dėl riboto mobilumo
mažėja kontaktas su aplinka. Susidūrę su sunkumais, tokie žmonės situacijas
išgyvena emociškai, jiems trūksta ryžtingumo, jie nepatenkinti savo sveikata,
socialine ir medicinos parama, šeimyniniu gyvenimu, darbu, galimybėmis
realizuoti savo sugebėjimus.
Neįgalusis gana ilgai buvo atmetamas, paliekamas ar apleidžiamas
tėvų, išjuokiamas, išnaudojamas, nepriimamas į „normaliųjų“ bendruomenes,
nevertinamas, izoliuojamas, pamirštamas...
Dabar neįgalieji įgyja teisę tapti pilnaverčiais piliečiais, tačiau mes, užuot
elgęsi pagarbiai, dažnai imame jiems pataikauti tarsi prašydami atleidimo.
Patys neįgalieji nenori susilaukti tik mūsų gailesčio, jie reikalauja pagarbos ir
lygiavertiškumo.
Dėl paties negalios pobūdžio atsiranda daug papildomų kliūčių, kurias
žmogui reikia įveikti. Kurčias asmuo jaučiasi nepatogiai ne dėl to, kad negali
mėgautis muzika, bet dėl to, kad negali lengvai bendrauti, – tam reikia specialios – kurčnebylių kalbos. Aklas žmogus nepasitiki savimi ne todėl, kad jo
gyvenime neegzistuoja vaizduojamasis menas. Jam tiesiog sunku atlikti pačias
paprasčiausias užduotis, kad ir nueiti iš vienos vietos į kitą.
Neįgalieji dėl savo specifinės būklės pasižymi menku pasitikėjimu savimi,
jie jaučiasi lengvai pažeidžiami, nuvertina savo galimybes ir sugebėjimus.
Dažnas to rezultatas – izoliacija.
Svarbiausias neįgaliųjų tikslas – įsijungti į sveiką visuomenę, nesijausti
atstumtaisiais. A.Beisser knygoje „Skrydis be sparnų” savo patirtimi įrodė, kad
net ir sunkią fizinę negalią turintis žmogus gali gyventi nepaprastai turiningą
gyvenimą. Žmogus sugeba išgyventi, praradęs kojas, rankas, gebėjimą matyti,
girdėti ar net mąstyti. Tačiau viena yra išgyventi, o kita – ir toliau gyventi. Ne tik
vegetuoti. Sugebėti ne tik imti, bet ir duoti. Atrasti naujus kelius ir galimybes. Ir
būti naudingam. Būti žmogumi. Nes tik žmogus „lyg feniksas sugeba prisikelti
iš pelenų ir vėl pakilti naujam skrydžiui.”
Neįgalus žmogus susiduria su neigiamu visuomenės požiūriu į save, jis
menkai vertina pats save ir jaučiasi nevisavertis dėl paties negalios pobūdžio
(fizinės būklės). Neįgaliųjų adaptacija visuomenėje nėra vien jų problema.
Visuomenė dažnai būna nepasirengusi priimti jų kaip lygiaverčių narių. Negalia primena apie žmogaus pažeidžiamumą ir baugina aplinkinius. Didžiausia
visuomenės problema – negebėjimas į neįgalų žmogų žvelgti objektyviai,
nestigmatizuojant ir neturint išankstinio nusistatymo.
Galimybę neįgaliam žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėINFORMACIJA IR PATARIMAI MOKINIAMS IR STUDENTAMS

je sąlygoja abipusė sąveika: sveikų žmonių pasirengimas priimti kitokį individą
bei neįgalaus žmogaus pastangos būti veikliam. Integravimo esminė nuostata
yra ta, kad žmogus su negalia turi dalyvauti socialinėje sveikų žmonių bendruomenės veikloje. Tai padeda šiems žmonėms būti aktyvesniems ir gyventi
kartu su tais, kurie neturi ypatingų negalių. Paprastai šis reiškinys vadinamas
individualiuoju integravimu.
Ne kartą įvairiuose oficialiuose susitikimuose, seminaruose, kituose renginiuose kalbėta ir apie kurčiųjų patiriamas informacinės sklaidos prieinamumo problemas. Nacionalinėje televizijoje į gestų kalbą verčiamos tik pavakario
žinios, nesiseka susitarti ir dėl televizijos laidų titravimo.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas numato, kad neįgalieji dirba,
užsiima naudinga veikla pagal savo sugebėjimus, interesus ir galimybes. Įstatymas numato visą eilę užimtumo garantijų neįgaliesiems: darbo vietų steigimą ir išsaugojimą; galimybę neįgaliesiems pasirinkti darbą pagal savo fizinę
ir psichinę būklę, profesinį pasirengimą ir interesus, verstis kita įstatymais
nedraudžiama veikla, kt. Darbdavys negali atsisakyti priimti į darbą neįgalaus
asmens arba kitaip jį diskriminuoti vien dėl jo negalios.
TOLERANCIJOS REIKŠMĖ, INTEGRUOJANT NEĮGALIUOSIUS Į DARBO RINKĄ
„Nori, kad kiti gerbtų tavo teises, tavo laisvę, tavo asmenybę,
gerbk kitus“ – tai turėtų tapti kiekvieno studijuojančio mantra („mąstymo
instrumentu“, „proto įrankiu“).
Tolerancija yra pripažinimas kitiems žmonėms tos dvasinio gyvenimo
laisvės, kurią žmogus pripažįsta pats sau. Lotyniškas terminas “tolerancija” ir
lietuviškas “pakanta” yra tos pačios kilmės, kilę iš “kantrybės” sąvokos. Gimusi
Anglijoje ir ypač išplėtota Prancūzijos švietėjų, tolerancijos samprata tiesiogiai
buvo siejama su žmogaus laisvės ir lygybės idėjomis. Su šviečiamąja filosofija
ir etika tolerancijos idėja atkeliavo ir į Lietuvą.
Ar esi tolerantiškas šalia esančiam draugui su negalia? Juk kartais ir Tau
šis terminas skamba nepatikliai, o gal net snobiškai? Ar nemanai, kad „tolerancija“ turėtų būti visiems gerai žinoma, suprantama ir paisoma. Neretas jaunuolis bijo pažiūrėti į neįgalų žmogų, o vaikai netgi palydi pašaipiais žvilgsniais.
Lietuvoje neįgalieji dažnai vengia socialaus gyvenimo, jiems sunku
susirasti patrauklią visuomeninę veiklą, tik atkakliausieji išsikovoja galimybę
studijuoti, nors kas gali pasakyti, kad sveikieji talentingesni ir darbštesni už
neįgaliuosius. Gerbkime šalia esančius ir nustokime skirstyti pagal įgalumą ar
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negalią. Apsidairykime – juk apstu geros patirties pavyzdžių. Kultūringų šalių
gatvėse daug neįgalių jaunuolių ir jie gyvena pilnavertį socialų gyvenimą:
žaidžia, šoka, sportuoja, lankosi kultūriniuose renginiuose, nuoširdžiai juokiasi
ir pan. – jie nieko nestebina, nešokiruoja. Negalia nesukuria ypatingo išskirtinumo - juk kiekvienas žmogus turi teisę kvėpuoti grynu oru. Taigi, tiesiausias
kelias gyventi santaikoje su negalia – išmokti pripažinti skirtumus.
Ar kada susimąstėte, kam reikalinga tolerancija? Įsivaizduokite, kad tolerancijos nebėra - dingtų šią minutę, šią sekundę. Tikriausiai ištiktų nedidelis
šokas, nes žmonės sakytų viską, ką galvoja, nemąstydami apie pasekmes. O kas
atsitiktų, kai visi prie to priprastų, ir niekas nebekreiptų dėmesio į kitų žmonių
tikrai svarbias ir naudingas pastabas ar žodžius? Visa mokyklos ar universiteto
bendruomenė tuos svarbius, gal net lemtingus žodžius tiesiog praleistų pro
ausis kaip medžių šlamėjimą.
Nuolat gerai elgdamasis jaunas žmogus formuoja bendražmogiškas
vertybes, įgyja gerų patirčių ir įpročių. Tolerantiškas žmogus sugeba priimti
žmones su negalia tokius, kokie jie yra, su jų trūkumais, kitokiais požiūriais ar
gyvenimo būdu. Tolerantišku negimstama - juo tampama. Pakanta, tolerancija
žmonėms su negalia - tai bruožas išsilavinusio jaunuolio.
Jaunimas sunkiai išgyventų be ryšių su bendraamžiais - neįmanoma
pabėgti nuo pažiūrų, įsitikinimų, jausmų, emocijų ir pan. Bendravimas suvienija arba išsklaido, išaiškina, ko vienas iš kito gali tikėtis, moko, dalina informaciją ir ugdo. Tik bendraujant galima išsiaiškinti neįprastas gyvenimo ir elgesio
savybes.
Studijuojančiam jaunimui naudingiau tarpusavio santykius grįsti ne tuo,
kuo jie vienas kitam nepatinka, bet tuo, kas visiems bendra ir visus vienija.
Moksleiviai ir studentai žino, kad šalia esančio draugo su negalia elgesio ypatumus lemia išskirtinis dėmesys, bet ir pakanta, pripažįstant jam teisę
veikti ir kitaip, negu veiktų jis pats.
Moksleivio ar studento dorovė formuojasi, veikiama mokykloje, draugų
rate ar šeimoje priimtų moralinių pažiūrų, vertinimų ir papročių. Nereikėtų
išskirti jaunuolio su negalia, kuris kuria savo moralumo kodeksą - renkasi savą
elgesio kryptį.
Teisus buvo garsus graikų filosofas Aristotelis sakydamas, kad „doro
elgesio turi būti išmokstama, kaip išmokstama kalbėti ir dirbti“. Tik veikiant
nuolat kintančiai aplinkai, formuojasi jaunos kartos supratimas apie gėrį, žmoniškumą, teisingumą. Kiekvienas asmeniškai kuria savo moralumo modelį,
vadovaujasi savo pasaulėjauta ir dažniausiai iš šeimos vertybėmis. Dažniausiai
jaunimas atsirenka, kas jam yra priimtina, o kas netoleruotina. Šiuolaikiniame
pasaulyje egzistuoja daugybė dalykų, į kuriuos reikia žiūrėti kaip į paprastą
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įvykį, kuris netrukdo gyventi, bet kartu gali būti nepriimtinas.
Bendražmogiškų vertybių pripažinimas ir aktyvus vadovavimasis jomis
sukelia aktyvų pasipriešinimą blogiui, žmogaus orumo žeminimui, antihumanistinėms nuostatoms. Tačiau tolerancijos principas gali turėti ir tamsių
atspalvių. Nepritarimą tolerantiškas asmuo gali išreikšti:
-

argumentais diskusijose,

-

įtikinimu savo pozicijos teisingumu,

-

nepažeisdamas draugiškų santykių;

-

gerbdamas pašnekovą.

Tolerantiškas žmogus su negalia pripažįsta, kad fizinė negalia yra tiesiog
jo dalis ir gyvena su ja draugiškai, kaip su šeimos nariu, neskuba smerkti, linkęs
nusileisti, nelaiko blogiu nepriimtino jam kitų elgesio ar požiūrio ne tik tada,
kai jų nepripažindamas jis vis dėlto nepyksta, nes yra pakantus ir atlaidus.
Besimokančiam jaunimui malonu, kai mokytojai toleruoja jų saviraišką - nebando perauklėti, nedraudžia garsiai reikšti savo minčių, nors kartais
atsisako jas vertinti rimtai. O ar visada jauni žmonės sugeba pripažinti netiesą,
sutikti kitų idėjas, nesišaipyti iš silpnesnių, netildyti kitaip mąstančių ir pakęsti
negalią šalia savęs? Ypatingai nesmagu, kai žinių siekiantis jaunimas su negalia atsimuša į abejingumo sieną – ar gali būti dar labiau nehumaniška, kaip
klasioką ar grupioką su negalia palikti pasikliauti aplinkybėmis ir tampi sau
paskutiniu horizontu. O juk būdami šalia mes galime praplėsti tą ribotą horizontą, dovanoti jiems perspektyvų ten, kur asmeninė gyvenimo tiesa „užkala“
lyg variklio stūmoklis.
Ypač jaunam žmogui su negalia reikia orientyro – jis negali gyventi nesidomėdamas „iš kur?“, „kur link?“, „kokia prasmė?“
Neišvengiamą, žmogui su negalia ir jo orientavimosi labui būtiną, netolerantiškumą aplinkai reikia skirti nuo būtinos tolerancijos asmeniui, kuris
kitaip negu aš mąsto, elgiasi ir gyvena. Pirminė žodžio „tolerancija“ reikšmė
– nešti: lotynų tolerare reiškia „nešti“, „pakelti“, „atlaikyti“. Tikėjimas nėra darbas
dvasinio sodo sklypelyje, o ginti tiesą – ne žaisti stiklo karoliukais. Drąsiausieji
stoja už tiesą, kovoja dėl jos, kadangi tiesos klausimas nėra laisvalaikio užsiėmimas - tai viso gyvenimo pagrindas. Tiesa išlaisvina, gyvenimą pastato ant
patikimo pamato ir suteikia jam prasmę, ji prasiveržia pro visas perspektyvos
nebuvimo sienas ir padaro galą visam tam nevaisingam sukimuisi aplink save.
Tiesa, kurios esmė yra Asmuo su negalia, nebus matoma tam, kuris liks
atokiau ir bus abejingas; ši tiesa nebus matoma tam, kuriam jo asmeniniame
gyvenime ir jo gyvenimo koncepcijoje pakanka savęs ir kuris pats yra tiesa.
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Pažinti tą vienintelę tiesą galima tik tada, kai žmonės su negalia nebijo pastatyti ant kortos savo gyvenimo ir mąstymo prielaidų.
Ir nesvarbu ar aukštojoje, ar vidurinėje mokykloje reikia pripažinti, kad
neįprasti kito žmogaus išskirtinumai, papročiai, pomėgiai, požiūriai, įsitikinimai turi tokią pat teisę ramiai egzistuoti, kaip ir tie, kuriems pritariu.
Išgirskime kito mintis, nes jos gali būti vienintelės teisingos, kad ir kaip
keistai skambėtų pradžioje. “Nedrįskite iš manęs šaipytis, privalote į mane žiūrėti rimtai, kaip į solidų diskusijos partnerį”.
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JAUNIMO SU NEGALIA INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROBLEMOS
Žmonių, turinčių negalias, integravimas į visuomenę – viena iš dabarties
aktualijų, kalbant apie neįgaliųjų gyvenimo ir veiklos galimybes. Neįgalaus
žmogaus padėtis tarp kitų bendruomenės narių dėl jo išskirtinių savybių
visais laikais buvo ypatinga: nuo visiško atmetimo – izoliacijos ir sunaikinimo
iki priėmimo – integracijos. Žmogus – bendruomeninė būtybė. Kiekvienas
asmuo, neišvengiamai, objektyviais arba subjektyviais ryšiais yra susietas su
kitais asmenimis.
Šiandien neabejojama, kad visavertei, harmoningai asmenybei formuoti
yra būtinas kompleksinis ugdymas, integruojant kognityvinius, asmenybės
bei socialinius elementus. Atkūrus Nepriklausomybę ir priėmus demokratinę
Konstituciją ir eilę įstatymų, visuomenė ir specialistų bendruomenė atsiveria humanistinėms nuostatoms. Įsikūrė daug nevyriausybinių organizacijų,
vienijančių neįgaliuosius bei specialistus. Gyvenimo kokybės reikalavimai,
bendruomeniniai judėjimai, dalyvavimas gyventojų bendruomenių veikloje
bei žiniasklaida sugebėjo keisti ne tik daugelio specialistų, eilinių piliečių
nuostatas, bet ir neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
Darbdaviai randa daug pasiteisinimų, kad nereikėtų samdyti žmonių su
negalia. Ir tai padaryti yra gana paprasta.
Sprendžiant neįgaliųjų užimtumo problemą, neišvengiamai reikia keisti
jų pačių, norinčių gyventi visavertį gyvenimą, studijuoti ir dirbti, požiūrį. Neįgalieji turėtų suvokti, kad renkantis gyvenimo kelią, jie susidurs su atšiauriomis
realijomis bei turės atitikti aukštus standartus, keliamus bet kokiam į darbo
rinką žengiančiam žmogui.
“Mes privalome tai padaryti dešimt kartų geriau! ..”
Kiekvienas žmogaus pasaulyje supranta, kad darbas yra svarbiausia jo
gyvenimo dalis. Vaikystėje svajojama tapti gydytojais, mokytojais, statybininkais, kosmonautais ir t.t.. Tikslui pasiekti reikia daug žinių – todėl jaunystės
metai skiriami studijoms, kad realizuotume savo svajones ir troškimus. Suaugusieji ieško tokio darbo, kuris būtų ne tik įdomu, bet drauge sudarytų sąlygas
taikyti kiekvieno žinias ir įgūdžius, siekiant pagerinti savo gyvenimo kokybę.
Darbas padeda asmenybei vystytis, skleistis ir gyventi. Darbas plečia mūsų
akiratį ir suteikia galimybę susirasti naujų draugų. Darbas mums leidžia žvelgti
į ateitį. Štai kodėl jis toks reikalingas visiems darbingo amžiaus žmonėms.
Socialinė partnerystė svarbi, nes reikia suburti visus tris sektorius – t.y.,
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valstybinį, komercinį ir nevyriausybinį - sprendžiant žmonių su negalia užimtumo problemas. Didesnis žmonių su negalia užimtumas padeda mažinti
socialinės apsaugos naštą, kuri guli ant visuomenės pečių. Žmonės su negalia
turi būti vertinami ne kaip pasyvūs paramos ir priežiūros gavėjai - reikėtų
atsižvelgti į jų gyvybingumą ir energiją, vertybinius skirtumus, asmenybės
ypatumus.
Negalios, kaip socialinio reiškinio vystimosi, tyrimai parodė, kad, atmetus izoliacijos “prastesnės” visuomenės nariams idėją, žmonija suprato poreikį
integruoti žmones su negalia į socialinę erdvę. Šiuose tyrimuose buvo atmestas klasikinis požiūris į negalią kaip į problemą tik pačių “žmonių su trūkumais
ar išskirtinumais” ir pateikti ją kaip problemą, turinčią įtakos visuomenės
visumai. Kitaip tariant, negalia – tai yra ne vieno asmens, o visuomenės kaip
visumos problema.
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija, jų įdarbinimas – viena svarbiausių problemų daugelio valstybių (tiek turtingų, tiek ir vargingesnių) nevyriausybinių
neįgaliųjų organizacijų bei reabilitacijos tarnybų. Sugebėjimas aiškiai matyti
situaciją, formuluoti problemas, vadinti daiktus ir reiškinius tikraisiais vardais
– nemeluoti nei sau, nei kitiems, jau nemažas pasiekimas.
Neįgalaus žmogaus teisė gyventi pilnavertį gyvenimą grindžiama nuostatomis, kad žmogus su negalia turi lygias galimybes aktyviai gyventi, vystytis,
įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jo fizines bei protines galias, bei pageidauti
dirbti jam tinkantį darbą, dalyvauti kūrybinėje bei visuomeninėje veikloje.
Pagal LR Švietimo įstatymo 12 straipsnį žmonės su negalia mokomi, atsižvelgiant į jų sugebėjimus, polinkius, fizinę ir psichinę būklę bendrose ugdymo,
mokymo įstaigose arba specialiose įstaigose. Mokymo įstaigos neturi teisės
atsisakyti priimti žmogaus su negalia dėl jo neįgalumo.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad žmonių su proto negalia įdarbinio
ugdymo reikšmė yra ypatinga jų adaptacijos ir integracijos procesui. Dabartinėje visuomenėje ne visada išlieka tiesioginis ryšys tarp mokymo ir įdarbinimo
būtinybės. Tačiau darbinis ugdymas įtakoja neįgaliojo protinių savybių vystimąsi ir teigiamų asmeninių savybių augimą, padėsiančių jam vėliau įsitvirtinti
šiuolaikinėje visuomenėje. Todėl neįgaliųjų ugdymo procese ypatingą reikšmę
reikia skirti darbinei profesinei veiklai, kuri apima du aspektus:
- darbinio mokymo, siekiant ne profesijos ar specialybės įgijimo, o
kompensacinių bei korekcinių tikslų;
- profesijos – specialybės įgijimo, mokant žmogų specialioje mokymo
įstaigoje, o vėliau siekiant gauti darbą atviroje rinkoje.
Yra pažymima, kad darbinį ugdymą reikėtų organizuoti pensionatuose,
specialiose mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose (pavyzdžiui, pratęsus
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specialiųjų poreikių vaikų ugdymą 1 - 2 metus) arba suaugusiųjų neįgaliųjų
mokyklose (pavyzdžiui, mokykloje 18 – 21 metų sutrikusio intelekto asmenims).
Remiantis LR Specialiojo ugdymo įstatymo 13 straipsnį, specialiųjų
poreikių asmenys profesiją gali įgyti:
1. profesinėse mokyklose;
2. profesinio mokymo centruose ir kursuose;
3. specializuotose profesinio mokymo įstaigose, skirtose specialiųjų
poreikių asmenims;
4. specialiųjų mokyklų profesinio lavinimo skyriuose;
5. aukštesniosiose mokyklose;
6. aukštosiose mokyklose.
Esant sudėtingai ekonominei situacijai, mažėjant darbo jėgos paklausai,
didėjant konkurencijai, kai turima kvalifikacija tampa pagrindine išlikimo
darbo rinkoje sąlyga, žmonėms su negalia iškyla profesinių įgūdžių atkūrimo ir įgijimo problema. Norintiems įsidarbinti reikia papildomos profesinės
reabilitacijos ir mokymo. Šiuo metu žmonėms su negalia teikiama per mažai
profesinės reabilitacijos paslaugų, o jų profesinis mokymas ar perkvalifikavimas organizuojami darbo rinkos mokymo tarnybose, specialiose profesinio
mokymo įstaigose - taigi neretai prieinami tik asmenims, turintiems lengvą
negalią.
Neįgaliųjų profesinis rengimas – tai tik pirmasis etapas, siekiant integruoti juos į visuomenę, užtikrinant jų užimtumą. Paklausią profesiją įgijęs neįgalus
žmogus turi daugiau galimybių susirasti darbą, tapti visaverčiu visuomenės
nariu, nei tas, kuris neturi jokios kvalifikacijos. Siekiant tokias galimybes suteikti kuo didesniam žmonių su negalia skaičiui, prieš penkiolika metų Švietimo
ir mokslo ministerijos iniciatyva specialiosiose internatinėse mokyklose buvo
pradėti kurti profesinio rengimo skyriai, atsirado pirmieji reabilitaciniai profesinio rengimo centrai.
Anksčiau dėl sveikatos ir funkcinės būklės visiškai ar iš dalies netekęs
darbingumo žmogus neturėjo lygių galimybių dalyvauti darbo procese,
tikėtis vienodų pajamų su kitais visuomenės nariais ir konkuruoti darbo rinkoje. Tačiau dar 1994 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo
Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 159 „Dėl invalidų profesinės
reabilitacijos ir užimtumo“. Kiekviena Tarptautinės darbo organizacijos narė
įsipareigojo sudaryti žmogui su negalia galimybę gauti, išsaugoti tinkamą
darbą, daryti profesinę karjerą, taip pat siekti tokio žmogaus socialinės integracijos ar reabilitacijos.
INFORMACIJA IR PATARIMAI PEDAGOGAMS IR KITAM MOKYMO ĮSTAIGŲ PERSONALUI

Šiuo metu yra skatinamas žmogus su negalia grįžti į darbo rinką ir pagerinti savo gyvenimą. Vertinant neįgalių žmonių integracijos į visuomenę eigą
Lietuvoje, pastebima, kad neįgaliųjų socialinės padėties ir ugdymo kokybės
problema negali apsiriboti tik specialiosios edukacinės ir socialinės pagalbos
teikimu. Greitų pokyčių kontekste negalia ir neįgalieji negali būti vertinami
vienareikšmiškai. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie specialių padalinių kūrimą, kuriuose specialistų komanda ruoštų neįgaliuosius darbo rinkai,
kur būtų užtikrinta psichologinė ir medicininė pagalba ar priežiūra. Taip pat
reikia stiprinti valstybinių ir visuomeninių organizacijų sąveiką, palengvinant
ir pagreitinant neįgaliesiems įsidarbinimą, apsaugant juos nuo nereikalingų
biurokratinių kliūčių.
Reikėtų atsisakyti stereotipo, kad jauni žmonės su negalia nenori dirbti,
kad jie gyvena išskirtinai remiami artimųjų ir valstybės. Norinčių dirbti neįgaliųjų skaičius vis auga. Ir nors dar dėl neįgalumo pasitaiko trukdžių sėkmingai
susirasti darbą, tačiau tenka pripažinti socialinį faktą, kad jaunimas su negalia
nori ir gali dirbti.
Neįgaliųjų išsilavinimo spragas sąlygoja tokie faktoriai:
•

nedarbingumo ir darbingumo nustatymo komisijos specialistai,
kurie vykdo profesinę neįgaliųjų orientaciją, neturi pakankamai
informacijos apie indikacijas priimant neįgaliuosius į mokymo įstaigas;

•

jaunimas su negalia per mažai žino apie norimos profesijos ypatumus, darbo sąlygas;

•

dauguma neįgaliųjų ir jų šeimos narių specialiąsias neįgaliųjų
profesinio rengimo įstaigas priima kaip neprestižines, nepasitiki jų
paruoštų specialistų galimybėmis konkuruoti rinkos sąlygomis;

•

ne visos ugdymo įstaigos pritaikytos neįgaliųjų mokymuisi, judėjimui, ne visur yra specialios mokymo metodikos, todėl pasirenkamųjų profesijų skaičius labai sumažėja ir subjektyviai riboja mokymosi
galimybes;

•

ribotas ugdymo ir mokymosi įstaigų pasirinkimas šalia neįgaliojo,
kuris turi judėjimo problemų, gyvenamosios vietos.
BENDRAVIMO SU NEĮGALIAISIAIS YPATUMAI

Visuomenės nuostatos keičiasi palaipsniui. Žmonių tarpusavio santykiai
– vienas svarbiausių socialios būtybės savybių. Reikia laikytis taisyklių, kurios
aprašo sėkmingus elgesio modelius mokymosi įstaigose, nustato bendravimo
normas švietimo įstaigose. Etiketo išmanymas suteikia sąlygas ne tik išvengti
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konfliktų, kuriuos sukėlė skirtingas tų pačių reiškinių suvokimas, bet ir sąmoningai kurti bendradarbiavimo santykius tarp pašnekovų.
Jaunas žmogus jau taip sutvertas, kad nori ir pritapti, ir tuo pat metu
išsiskirti iš kitų. Ypač jautriai jaunuoliai su negalia reaguoja kaip juos vadina
“nepilnaverčiais”, bendravimo metu reiškia gailestį. Dar sudėtingiau jaunuoliui
su negalia girdėti ar regėti užuojautą – „tikriausiai sunku judėti tik vežimėlio
pagalba...“, „koks čia gyvenimas, kaip nematai spalvoto pasaulio, kai net nežinai, kaip atrodo Tavo draugai...“, „aš tikriausiai neištverčiau tokios situacijos...“
ir pan. Reikėtų pagalvoti prieš kalbant (ir verbaliniu, ir neverbaliniu elgesiu),
nes neįgalusis girdėdamas nuostabas jo kasdienybe, matydamas aplinkinių
mimikas, gestus ir reakcijas, gali pasijusti ne tik nelaimingas, bet ir paniekintas.
Bendraujant su jaunimu išaiškėja sisteminio požiūrio į negalią klaidos
– rašant projektus, formuojant įvairaus pobūdžio grupes (treniruočių sporto
klubuose, stovyklų, darbo ir pan.) vis dar pasitaiko jaunimo su negalia atskyrimas. Tokiu būdu jie vėl būna uždaroje erdvėje ir lieka nepastebėti, neišgirsti.
Įprasta, kad neįgalieji mokosi ne specialiose mokyklose, o bendrojo lavinimo institucijose. Su intelekto sutrikimais jaunuoliai integruojami į švietimo
institucijas, taikant modifikuotas programas, tačiau išlieka ir specializuotų
švietimo įstaigų, kuriose ugdomi tik tam tikrą negalią turintys jaunuoliai.
Viską apimantis švietimas (neįgalių paauglių integracija į bendrojo
lavinimo mokyklas) neapima visų sričių – kai daug laiko namuose praleidęs
neįgalus jaunuolis patenka į bendro lavinimo mokyklą, dažniausiai dėmesys
sutelkiamas į mokymo procesą. O juk svarbiau atkreipti dėmesį į bendravimo
ypatumus. Kiekvienam naujokui sunku prisitaikyti prie naujos aplinkos – reikėtų prisiminti save, kai persikėlėte gyventi į naują rajoną, butą ir kokia buvo
jūsų pirmoji savaitė darbo vietoje. Neįgalus jaunuolis dar jautriau reaguoja į
naujoves.
Būna ir nustebusių, ir piktų, ir nepatiklių, ir draugiškų žvilgsnių ir garsių
replikų. Jei nebus kalbama apie tai, analizuojamos ir aptariamos konkrečios
situacijos, tai sunku įsivaizduoti draugišką aplinką ir saugų jauną žmogų.
Atrasti bendravimo džiaugsmą dažniausiai būna tikras iššūkis visai klasei ir net
mokyklos bendruomenei ir tikras išbandymas jaunuoliui su negalia.
Nėra aiškių atsakymų, kas yra geriausia integruojant jaunuolį su negalia
į mokymo procesą – mokytojai pataria, o tėvai priima sprendimą dėl tinkamiausios ugdymo formos. Tačiau nereikėtų pamiršti atkreipti dėmesį ne tik
į gebėjimus, bet ir į asmenybinius ypatumus. Taigi, nereikėtų taikyti vienos
taisyklės visiems – vieniems bendravimas su bendraamžiais švietimo įstaigoje
geriausia paskata į visavertį gyvenimą, kitiems – nusivylimas, dar viena moralinė trauma, kad nepavyko pritapti.
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Negalia visais žmonijos vystymosi etapais buvo laikoma skirtingumu,
nukrypimu nuo normos, nuo to, kas visuotinai priimta. Gal todėl, apžvelgiant
santykius su neįgaliuoju, galima pastebėti tiek baimės ir atmetimo jausmų,
tiek ir tikėjimo jausmo. Tačiau šiais naujų technologijų laikais neįgalūs jaunuoliai atrado naują nišą – internetą. Yra sukurtos programos, leidžiančios bendrauti ir bendradarbiauti žmonėms, esantiems prie kompiuterių tuo pat metu.
Tai gali būti bendravimas tik raštu (chat – plepėjimas, el.paštas ir pan.) arba
balsu. Kadangi jiems bendravimas yra vienas iš dvasinio pasitenkinimo šaltinių, tai interneto galimybės dalinai kompensuoja šį poreikį. Siekiant tobulinti
neįgalių žmonių visuotinai priimtus bendravimo įgūdžių, būtinas ilgalaikis ir
kryptingas mokytojų ir kitų specialistų darbas bei palanki socialinė aplinka.
Ugdymas neatsiejamas nuo asmenybės profesinio lavinimo, žinių suteikimo,
profesinių sugebėjimų puoselėjimo ir bendravimo bei bendradarbiavimo
įgūdžių formavimo.
Neįgalių jaunuolių kreipimasis į Mokytoją:
-

Nežiūrėkite į mane kaip į nuskriaustą;

- Būkite kantrus ir išklausykite mane. Kas Jums atrodo nepriimtina,
galbūt yra mano bandymas susikalbėti su kitais man įmanomu būdu;
-

Padėkite man išmokti tai, ko aš siekiu;

-

Nekontroliuokite manęs - aš turiu teisę pats tvarkyti savo gyvenimą;

Vieni žmonės gali valdyti rankas, kiti gali trumpam išlipti iš vežimėlio,
todėl svarbu žinoti, kada, kur ir kaip jiems padėti ir kaip su jais bendrauti. Taip
pat svarbu žinoti, kas svarbu aklam ar klausos negalią turinčiam žmogui.
Kadangi mobilumas ir bendravimas yra neišvengiami ir būtini kasdieniame gyvenime, kurčias ar aklas jaunuolis kasdien patiria nusivylimą, nes kiekviena paprasčiausia užduotis jam būna sunkiai įveikiama. Kasdien susidurdamas
su tokiomis kliūtimis, jis pamažu pradeda kelti sau mažesnius reikalavimus, jo
aspiracijos taip pat mažėja, galiausiai jis gyvena atsiskyręs nuo visuomenės.
Yra įvairių bendravimo su neprigirdinčiais ir kurčiais būdų - pasirinkti
tinkamiausią geriausiai gali patarti pats klausos sutrikimą turintis žmogus.
Kai kuriems žmonėms klausa sutrikus, tačiau jie turi galimybę šiek tiek girdėti,
bet sunkiai suvokia atskirus garsus. Tokiu atveju reikia kalbėti garsiai ir aiškiai,
pasirenkant tinkamą balso garsumą.
Bendraujant su žmonėmis, kurie turi klausos sutrikimų:
- norint pradėti pokalbį, reikėtų lengvai paliesti petį ir atkreipti į save
dėmesį;
- reikėtų žiūrėti tiesiai į pašnekovą, kalbėti lėtai ir nevartoti nereikšmingų žodžių bei nepamiršti, kad ne visi gali skaityti iš lūpų;
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- reikėtų pasirinkti gerai apšviestą patalpos dalį, rankose nelaikyti
nereikalingų daiktų, stengtis gestais ir mimika padėti susikalbėti;
-

galima neaiškius žodžius ar klausimus užrašyti;

- reikia atsipalaiduoti – svarbiausia nesijausti nejaukiai (jei nežinia
blaško ir trikdo ne tik bendravimą, bet ir savijautą – reikėtų tai išsakyti pokalbio pradžioje);
-

reikėtų naudoti gestų kalbą, jei gerai ją mokate;

- jei tik susipažinę su gestų kalba, tai reikėtų ją vartoti tik tuomet, kai
galite tiksliai pakartoti arba perfrazuoti pasakytą mintį.
Bendraujant su silpnaregiais ir aklaisiais:
- nusprendus pasivaikščioti, eikite taip, kaip jūs paprastai vaikštote,
tačiau atsiminkite, kad bendraudami turite stebėti aplinką, nes neregiui sudėtinga kalbėti, eiti ir vertinti aplinką tuo pačiu metu;
- būtina informuoti ir apibūdinti aplinką. Pavyzdžiui, esate salės centre,
apytiksliai už šešių žingsnių stovi stalas... arba „įėjus pro duris kairėje pusėje
stovi kavos staliukas... reikėtų įspėti apie kliūtis: laiptelius, balas, duobes,
žemas lubas, slidžias grindis ir pan. Reikėtų atkreipti dėmesį į esančius dūžtančius daiktus;
- reikėtų vartoti frazes, charakterizuojančias garsą, kvapą, atstumą –
dalintis tuo, kas matoma (tai gali ne visiems patikti);
- norint supažindinti neregį su nežinomu daiktu, reikėtų suteikti jam
galimybę pačiam paliesti tą daiktą;
- reikėtų būti paslaugiu ir neregiui sudaryti galimybę pasiekti jam reikalingus daiktus, bet nereikėtų traukti aklojo rankos ar griebti aklo žmogaus ir
tempti jo paskui save;
- priimtina ir normalu vartoti išsireiškimą „žiūrėti“ – neregiui tai reiškia
„matyti rankomis“;
- reikėtų vengti neapibrėžtų išsireiškimų ir instrukcijų, pavyzdžiui,
„stiklinė yra kažkur ten ant stalo“, „tai netoli nuo jūsų...“. Stenkitės būti tikslūs:
„stiklinė viduryje stalo“, „kėdė jūsų dešinėje“. Nereikėtų įpinti į žodžius mimikos
ir gestų – juk kalbam su neregiu;
- pastebėjus, kad neregys išsimušė iš maršruto, nebandykite jo pataisyti per atstumą, bet prieikite ir nukreipkite teisinga linkme;
- lipant aukštyn ar žemyn laiptais neregį reikėtų vesti lygiagrečiai su
laiptais, judėti nedarant staigių judesių ar pagreitėjimų.
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Bendraujant su žmonėmis, kurie turi raidos sutrikimų:
-

vartokite nesudėtingą kalbą ir venkite temos interpretacijų;

-

nesistenkite būti viršesnis ir protingesnis;

- teikiant užduotį arba idėją, reikėtų paaiškinti viską iš eilės - žingsnis
po žingsnio. Supažindinus su užduotimi, svarbus atgalinis ryšys – reikėtų
pasiūlyti pašnekovui įvardinti visas užduoties dalis taip, kaip jis suprato;
- reikia būti kantriam – klausimą pakartoti keletą kartų, kad pašnekovas suprastų (kartais tenka rodyti paveikslėlius, nuotraukas ir pan.)
- reikėtų vartoti sau įprastą bendravimo stilių, svarstyti aktualias temas
(ką veiksite savaitgalį, kokie atostogų planai, kokia jūsų nuomonė apie vakar
žiniose praneštą informaciją ir pan.);
- stebėti pašnekovą, šypsotis, pritariamai linktelti, jei pritariate, ar
suraukti antakius, jei nepritariate, diskutuoti ir pan.;
Psichikos sutrikimai - ne tas pats, kas vystymosi sutrikimai. Žmonės su
psichikos sveikatos sutrikimais gali turėti emocinių sutrikimų arba baimių,
kurios apsunkina jų gyvenimą. Jie turi ypatingą ir nepastovų požiūrį į pasaulį.
Bendraujant su žmonėmis, turinčiais psichikos sutrikimų:
-

eikėtų elgtis oriai - kaip su asmenybėmis;

-

nereikėtų siūlyti papildomos pagalbos ar specialaus bendravimo;

- nereikėtų turėti išankstinių nuostatų, remiantis bendravimo patirtimi
su kitais panašią negalią turinčiais žmonėmis;
- nereikėtų galvoti, kad žmonės su psichikos sutrikimais labiau yra
linkę į smurtą;
-

reikėtų nusiteikti draugiškai, sukurti jaukią ir saugią aplinką;

- reikėtų žinoti, kad jie dažniausiai yra teisiškai kompetentingi – gali
pasirašyti dokumentus ar duoti sutikimą gydymui;
- nepamirškite atkreipti dėmesį į tai, kad šie žmonės turi suvokimo
problemų arba yra žemesnio intelekto nei dauguma žmonių;
- vertinti pašnekovo nuotaiką - jei žmogus su psichikos negalia susierzinęs, paklauskite jo ramiai, kuo galėtumėte jam padėti;
- Įsidėmėkite, kad žmonės su psichikos negalia gali dirbti jie gali atlikti
daug pareigų, kurios reikalauja tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų;
- nemandagu pašnekovui nurodinėti, kas yra gerai, o kas yra blogai –
jis pats tai žino.
Bendraujant su žmonėmis, kurie turi kalbos sutrikimų:
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-

nereikėtų jų ignoruoti, nes jie reiškia mintis taip, kaip sugeba;

- nereikėtų pertraukinėti ir taisyti kalbos, nes jau yra žinoma, kad jis turi
kalbos sutrikimų;
-

reikėtų pradėti kalbėti tik tada, kai esate tikri, kad jis jau baigė savo mintį;

-

jei skubate - geriau atsiprašykite ir nukelkite pokalbį kitam laikui;

-

reikėtų žiūrėti į pašnekovą – skirti jam visą savo;

-

žinokite, kad kalbos sutrikimas nėra žemo intelekto rodiklis;

- nemanykite, kad asmuo, kuriam sunku kalbėti, nesupranta jūsų – čia
jums gali būti sudėtingiau jį suprasti;
- reikėtų užduoti klausimus, kurie reikalauja trumpų atsakymų arba
galvos linktelėjimo;
- neapsimetinėkite, jei nesupratote, ką jums pasakė - nesikuklinkite perklausti;
- nevenkite pripažinti, kad nesupratote - paprašykite neaiškų žodį
pakartoti lėtai arba raidėmis;
-

neužmirškite, kad žmogui su sutrikusia kalba taip pat reikia pasisakyti;

-

nepertraukinėkite jo ir neskubinkite;

- reikėtų išdrįsti (jei nepavyko susikalbėti) pasiūlyti alternatyvų bendravimo būdą – rašyti arba spausdinti.
VISUOMENĖS PAGALBA INTEGRAVIMUISI Į DARBO RINKĄ
Negalia – tai ne tik fizinis negalavimas, kuriam esant keičiasi gyvenimo
įpročiai, galimybės ir pan. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria neįgalieji, yra toli gražu ne fizinės, o socialinės ir psichologinės.
Neįgalus žmogus susiduria su neigiamu visuomenės požiūriu į save, jis
menkai vertina pats save ir jaučiasi nevisavertis dėl paties negalios pobūdžio
(fizinės būklės). Neįgaliųjų adaptacija visuomenėje nėra vien jų problema.
Visuomenė dažnai būna nepasirengusi priimti jų kaip lygiaverčių narių. Negalia primena apie žmogaus pažeidžiamumą ir baugina aplinkinius. Didžiausia
visuomenės problema – negebėjimas į neįgalų žmogų žvelgti objektyviai,
nestigmatizuojant ir neturint išankstinio nusistatymo.
Visuomenė į jaunimą su negalia žvelgia, pabrėždama jų praradimus,
akcentuodama negalią kaip problemų priežastį, tačiau drauge išskirdama
fiziškai neįgalių asmenų dalyvavimą socialiai vertingoje veikloje ir jų gebėjimą
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įveikti problemas. Dėl šios priežasties mūsų visuomenėje neįgalus asmuo turi
išskirtinumą dėl negalios.
Kiekvienas ilgiau nedirbęs žmogus praranda kvalifikaciją bei profesinius
įgūdžius. O nemaža dalis neįgaliųjų linkę apsiprasti su bedarbio, išlaikytinio
padėtimi - tad sumažėja jų noras dirbti. Dėl neįgaliųjų įsidarbinimo problemų kaltas ne vien sunkmetis ar darbdavių požiūris. Radikaliai turėtų keistis ir
valstybės vykdoma politika – dabar neįgalieji yra įpratinti būti išlaikytiniais.
Jeigu neįgalusis yra motyvuotas, tai jis gali dirbti taip pat gerai kaip ir bet kuris
kitas darbuotojas, jei neįgaliajam bus galimybė įgyti tinkamą kvalifikaciją.
Reikia duoti tą priemonę į rankas, su kuria jis galėtų pats užsidirbti - žmogaus
neįgalumo procentas nieko nereiškia.
Tačiau žmogui dažnai trukdo ir psichologinės problemos, kai savęs
nelaiko vertu rasti darbą, trūksta motyvacijos. Ir darbdaviai neįsivaizduoja,
kaip kolektyve bus neįgalus darbuotojas, kaip į tai reaguos kolektyvas. Nesusiformavo neįgaliųjų įdarbinimo sistema. Jau yra neįgaliųjų, kurie nelaukia, kol
jiems kas nors pasiūlys darbo. Jie žingeidūs, aktyvūs ir nors ne visada sudaromos tinkamos sąlygos būti visaverčiais visuomenės ir darbo rinkos nariais, neįgalieji kelia ambicingus tikslus ir juos pasiekia, netgi ryžtasi kurti savo verslą.
Kiek kainuoja viena darbo vieta? Neįgaliesiems įsilieti į darbo rinką
dažnai trukdo išsimokslinimo stoka, menki darbo įgūdžiai, nenoras keisti profesiją. Neįgalus asmuo, norintis įsidarbinti į Darbo biržos subsidijuojamą vietą,
privalo apsilankyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT).
Kad ir kaip neįgaliajam patiktų sūlomas darbas, kad ir kokie „aukso kalnai“
norinčiam įsidarbinti būtų žadami, dauguma neįgaliųjų atsisako vykti į NDNT,
nes žino, kad ši tarnyba pakeis jo turėtą darbingumo procentą. Po NDNT
sprendimų dažniausiai būna padidinti darbingumo lygio procentai, todėl
sumažėja socialinės išmokos. NDNT metodikos nėra tobulos, šios tarnybos
išvados neatspindi tikrosios neįgalaus žmogaus būklės – jo galių ir negalių.
Sėkmingam neįgaliųjų integracijos procesui tikslinga būtų dotuoti socialinę
reklamą, kuri nedidelėmis kainomis ar nemokamai būtų transliuojama per
komercines arba valstybinę televizijas. Tikslinga būtų viešinti sėkmingus neįgaliųjų įsidarbinimo atvejus.
Tarp socialinių išmokų ir minimalaus atlyginimo turėtų būti toks skirtumas, kuris motyvuotų dirbti, o ne gauti išmokas - šiuo metu socialinės išmokos
ir visokios pašalpos savo dydžiu mažai tesiskiria nuo minimalaus atlyginimo.
Tai tikrai neskatina nei įsidarbinti, nei išlaikyti turimą darbo vietą.
Verta prisiminti L. S. Vygotsky principinį požiūrį į bet kokios prigimties
negalią – „daug žalingesnis dalykas yra ne pirminė biomedicininė asmens
negalia, bet neadekvatus požiūris ir nepalanki reakciją į ją“. Tokia antrinė „socialinė negalia“ yra daug pavojingesnė už pirminę biologinę negalią.
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Neįgalieji, ypač turintys protinę negalią, atsiduria ne itin palankioje situacijoje. Atlikti tyrimai rodo, jog visuomenė nepakankamai pasiruošusi sutikti
neįgaliuosius. Viena iš pagrindinių priežasčių – žinių trūkumas. Bendravimas
su negalią turinčiais žmonėmis reikalauja kur kas platesnio požiūrio į negalios
reiškinį.
Pasak Lepeškienės (1996), sutelkus dėmesį į specialiųjų asmens poreikių
analizę (kaip būtiną sėkmingo ugdymo sąlygą), kartais pamirštamas kūrybiškas holistinis (visuminis) požiūris į žmogaus fizinių, emocinių, protinių ir dvasinių aspektų integraciją. Poreikis bendrauti – prigimtinė psichikos ypatybė
– vienas iš svarbiausių stimulų žmogaus su negalia raidoje. Todėl reikalinga
pedagogų bei psichologų specialistų komanda, gebanti įvertinti asmens
galimybes, išsivystymo lygį, pastebėti jo poreikius, norus bei pomėgius. Tačiau
apie pedagogines komunikacines normas galime kalbėti tik pritaikius individualią pagalbinės komunikacijos sistemą.
Terminas „integracija“ suprantamas kaip neįgalių žmonių įsiliejimas į
visuomenę. Integracija – ilgas ir sudėtingas, nuolat kintantis procesas. Vartodami šį terminą, išreiškiame nuomonę, kad neįgalieji yra už visuomenės ribų
ir kad jie, įveikdami psichologines, materialines, socialines ir kitas kliūtis, turi
tapti pilnaverčiais pripažintais visuomenės nariais.
Lietuvos visuomenei įteisinus lygių galimybių principą, iš esmės keičiasi
požiūris į neįgalaus asmens vietą bendruomenėje, jo naudingumo visuomenei vertinimo kriterijus, atsiranda realios prielaidos žmogui su negalia savo
gyvenimą organizuoti tais pačiais principais kaip ir visi kiti visuomenės nariai.
Integracija – įvairių fizinių ir intelektinių galimybių, skirtingų požiūrių, socialinių sluoksnių žmonių susiliejimas į vientisą visuomenę, reikalauja pereiti į kitą
bendravimo kokybę, kitą kultūros lygmenį, besąlygiškai grindžiamą demokratiniais principais. Sėkmingą kaitos procesą lemia tam tikri organizaciniai
veiksniai, neleidžiantys kaitai vykti stichiškai. Svarbiausi jų:
-

visuomenėje dominuojantys požiūriai, nuostatos, vertybės;

-

parengta ir veikianti teisinė bazė;

- priemonių, leidžiančių įgyvendinti įstatymais reglamentuojamą
tvarką, egzistavimas.
Galimybę jaunam žmogui su negalia gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje sąlygoja abipusė sąveika: įgalių žmonių pasirengimas priimti
kitokią asmenybę bei jaunuolių su negalia pastangos veikti, kurti, gyventi.
Integravimo proceso esminė nuostata yra ta, kad žmogus su negalia turi
dalyvauti socialinėje įgalių žmonių bendruomenės veikloje. Tai padeda šiems
žmonėms būti aktyvesniems ir gyventi drauge su tais, kurie neturi ypatingų
negalių. Paprastai šis reiškinys vadinamas individualiuoju integravimu.
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Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymas numato šias integracijos formas: visišką ir dalinę integraciją, o taip pat ugdymas specialiojo
ugdymo įstaigoje ir ugdymas namuose.
Visiška integracija – tai specialiųjų poreikių asmenų ugdymas bendrojo
lavinimo įstaigos bendrojoje grupėje pagal bendro lavinimo programas, sudarius sąlygas visaverčiam dalyvavimui ugdomajame procese, teikiant minimalią
specialiąją pagalbą arba jos visai neteikiant.
Dalinė integracija – specialiųjų poreikių asmenų ugdymo derinimas
bendrojo lavinimo įstaigos bendrojoje ir specialiojoje grupėse; specialiųjų
poreikių asmenų ugdymas derinant jų lavinimą specialiojo ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigose.
Žmonių su negalia teisinę padėtį reglamentuoja Lietuvos Respublikos
įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, o tam tikras specifines
sritis – atskiri įstatymai ar įstatymų lydimieji teisės aktai, įtvirtinantys specialias
teisės normas. Prasidėjus žmonių su negalia integracijos procesui, neišvengta
klaidų – siekta teisinę jų padėtį įtvirtinti specialiuose vien jiems skirtuose įstatymuose. Dirbtinai buvo sukurta problema, nes įvairiose gyvenimo situacijose
nebuvo taikomi kiti įstatymai (pvz., žmonių su negalia švietimas, užimtumas ir
kita). Šiuo metu įvairias žmonių su negalia gyvenimo sritis reglamentuoja apie
70 teisės aktų.
Neįgaliųjų integracijos į visuomenę sėkmė priklauso nuo daugelio faktorių. V. Gudonis, savo knygoje apie neįgaliųjų (aklųjų) integracijos sunkumus,
išskyrė svarbiausias jų priežastis:
1. neadekvatus visuomenės požiūris į neįgaliuosius,
2. pačių neįgaliųjų pasyvumas.
Neįgaliųjų siekimą gyventi uždarą gyvenimo būdą, iniciatyvos stoką
galima būtų paaiškinti dabartiniu visuomenės materialiniu nepritekliumi –
nėra galimybių aprūpinti neįgaliuosius specialiosiomis priemonėmis, įranga,
suteikti jiems mobilumo garantijas. Daug ką reiškia neigiamos moralinės kai
kurių visuomenės narių savybės – abejingumas, nejautrumas, atjautos nebuvimas.
Galima būtų išskirti du neįgaliųjų integracijos į visuomenę aspektus:
- funkcinė integracija – žmonės su negalia gyvena ir dirba normalios
visuomenės aplinkoje, kaimynystėje su kitais žmonėmis;
- socialinė integracija – neįgalieji turi socialinius kontaktus su negalios
neturinčiais kaimynais ir draugais, kartu praleidžia laisvalaikį integruotoje
aplinkoje.
Reabilitacinis darbas - tai sistema veiksmų, kurie ugdo neįgaliojo galimybes užimtume ir darbo rinkoje. Sistema kuriama dalyvaujant gydytojui, pedaINFORMACIJA IR PATARIMAI PEDAGOGAMS IR KITAM MOKYMO ĮSTAIGŲ PERSONALUI

gogui, psichologui, socialiniam darbuotojui, kuris koordinuoja visą procesą.
Šiame informaciniame amžiuje labai svarbus gebėjimas yra informacinių technologijų valdymas. Jaunuolių su negalia gebėjimai šioje srityje ne
tik suteikia papildomų privalumų jiems ieškant darbo, bet ir skatina patį ieškojimo procesą, nes vienas iš darbo paieškos būdų yra skelbimai apie laisvas
darbo vietas interneto puslapiuose.
Ši situacija rodo, jog jei sunkią negalią turinčiam žmogui, tenka rinktis, ar
dirbti, ar gauti nedarbingo statusą, jis greičiausiai pasirinks pastarąjį variantą,
nes taip bent jau išsaugos socialines garantijas. Taigi, atrodo, kad nedarbingų
(ir nedirbančių) neįgaliųjų šalyje turėtų gerokai padaugėti.
TOLERANCIJOS REIKŠMĖ, INTEGRUOJANT NEĮGALIUOSIUS Į DARBO RINKĄ
Tolerancija kaip samprata buvo pakrikštyta Anglijoje, o XVIII amžiaus
antroje pusėje užauginta Prancūzijos švietėjų, kurie ją siejo su žmogaus laisvės ir lygybės idėjomis. Taigi, su šviečiamąja filosofija ir etika tolerancijos idėja
atkeliavo ir į Lietuvą.
Lotyniškas terminas “tolerancija” ir lietuviškas “pakanta” yra kilę iš “kantrybės” sąvokos. Tolerancija – kai esi pakantus ir kantrus su tais, kurių pažiūros
ar gyvenimo būdas yra kitoks. Tačiau nereiškia, kad toms pažiūroms ar gyvenimo būdui privalai pritarti.
Žmogus iš prigimties viską skirsto į gera ir bloga, balta ir juoda. Reikia
pripažinti, kad neretai pasirinktas žodis, kuris išsprūsta nieko blogo nelinkint,
gali supriešinti, nors iš tiesų jokios problemos nėra. Ypatingai jautrios reakcijos
žmonių su negalia. Neretai jų santykiuose su aplinkiniais emocijos ir vidinės
interpretacijos žaibiškai imasi darbo ir įtraukia į nepasitenkinimo liūną – o ir
aplinkiniai užmiršta, kad egzistuoja tarpusavio pakantumas.
XX amžiaus pirmoje pusėje V. Storostas - Vydūnas mėgo filosofuoti tolerancijos tema - principiniu dalyku jis laikė žmonių tarpusavio santykius ir dorą
bendravimą. Mąstytojas rašė, jog „žmonės yra laisvos individualios esybės,
turinčios skirtingus sąmoningumo laipsnius, kad jie susikuria skirtingas pasaulio sampratas ir pagal jas nusistato santykius su tuo pasauliu – savo elgsenos
ir veikimo jame modelius“.
Taigi, tolerancija tarsi tiltas tarp emocijų pritarti ir prieštarauti. Kartais
to tilto nepastebime ir blaškomės kuriam nors viename krante - pasukame
priešinga kryptimi ir klaidžiojam prieštaravimų brūzgynuose. Puikų pamokymą duoda evangelistai Matas ir Lukas: “Vislab, ką norite, kad žmonės jums
darytų, tai darykite ir jiems”. Jei visuomet silpnumo akimirką tai atsimintume
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ir tuo vadovautumėmės, tai galėtume pasidžiaugti, kad gyvename moralioje
visuomenėje, kuri puoselėja aukštą vidinę kultūrą. Deja, dar reikia kiekvienam
padirbėti dvasiniame lygmenyje, nes tolerancija kyla iš dvasinės kultūros,
todėl be moralės normų paisymo negali būti ir tolerancijos. Dar XIX amžiaus
pradžioje vokiečių filosofas Hegelis teigė, jog „moralė realizuota tikrovėje,
tampa dorove, kuri yra žmogaus orumo matas“.
Lietuvoje vis dar nepakankamai jauni žmonės su negalia dalyvauja
visuomeniniame gyvenime - tik atkakliausieji išsikovoja galimybę mokytis,
studijuoti, nors kas gali pasakyti, kad įgalieji talentingesni ir darbštesni už juos.
Tenka apgailestauti, kad jaunimas su fizine negalia neretai užsidaro namuose
ir gyvena dar labiau izoliuotą gyvenimą, nei varžo juos negalia. Reikėtų labiau
gerbti šalia esančius ir neskirstyti tik pagal įgalumą. Apsidairykime – juk
apstu geros patirties pavyzdžių. Kultūringų šalių gatvėse daug neįgaliųjų ir jie
gyvena pilnavertį socialų gyvenimą: lankosi kultūriniuose renginiuose, vairuoja automobilius, nuoširdžiai juokiasi – jie nieko nestebina, nešokiruoja. Juk jie
pilnateisiai visuomenės nariai - jais rūpinamasi, jiems padedama. Tai ir yra tikra
tolerancija, kuri „visuomenėje žmonių santykiams teikia taikos, švelnumo ir tarpusavio supratimo, padeda kiekvienai asmenybei harmoningai augti“ (J. Blažys).
Turėtume būti teisingi visiems mus supantiems žmonėms, o tolerancija
naudotis kaip priemone tiesai ir gėriui siekti. Neįgalus žmogus yra vienas iš
mūsų ir jis nusipelno legalaus socialinio gyvenimo. Nereikėtų pamiršti moralaus gėrio, kuris yra laisvo žmogaus vertybė, t.y. teigiama ir įgalaus, ir neįgalaus
žmogaus veiksmo kokybė. Moraliai maloni veikla tobulina neįgalaus žmogaus
buvimą šalia mūsų ir prisideda prie visuomenės gerovės.
Toleruojant žmonių su negalia elgesį, tenka atsisakyti savo pranašumo
jausmo ir pripažinti, kad įgalių visuomenės narių manieros taip pat yra neidealios. Siekiant tiesos, tolerancija reikšminga kaip strategija, pripažįstanti
teisę kiekvienam turėti savo pažiūras ir pagal jas gyventi. Visuomenė sukūrė
moralinius ir socialinius mechanizmus – moralės bei teisės formas, ginančias
biologinę, moralinę ir socialinę žmonių egzistenciją. Kai kurie šių mechanizmų, pavyzdžiui, teisinės paslaugos, tapo net preke, kurią galima įsigyti. Tačiau
tolerancija nėra prekė - ji žmogaus socialinės ir moralinės būties, jo vertės ir
orumo išraiška.
Jau minėtas filosofas Vydūnas toleranciją aiškino „kaip aksiomą, savaime suprantamą žmogaus vidinės kultūros bruožą, kuris kartu yra ir akivaizdi
žmogiškumo esmės apraiška“. Iš prigimties vaikams nebūdinga tolerancija
šalia esantiems žmonėms su negalia. Šeima ir mokykla turi šią savybę ugdyti,
padėti įgyti dorovinio tobulėjimo, išmintingo santykio su pasauliu tobulinimo
dėka.
Mokytojų generuojamų idėjų bei nusistovėjusių principų sistemoje toleranciją neįgaliam bendruomenės nariui galima suprasti kaip vieną iš praktinių
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žmogiškosios išminties pasireiškimo formų, kaip vieną iš tos išminties veikimo
momentų jaunimo tarpusavio santykiuose.
Nemažai pavyzdžių, kai dešimties klasių subrandintas jaunatviškai sveikas protas nesibodi ryžtingai pasisakyti įvairiais klausimais ir niekada neabejoja savimi, be to, jaučiasi labai orus ir opus. Mokytojams tenka klausyti kantriai,
neprieštarauti, nerodyti paniekos ir pamiršti tradicinę nuostatą, kad jis ko gero
žino teisingiau ir geriau. Tolerancija ir bendradarbiavimas mokytojams suteikia
galimybę gerbti mokinių nuomonę ir suprasti, kad ji tiesiog kitokia. Tarpusavio
pasitikėjimas ir pagarba sudaro sąlygas paprasčiau diskutuoti ir apie požiūrį į
negalią. Juk tolerancija - tai bendravimo kultūros dorovinis principas, kuriam
artimos pagarba ir pakanta. Tolerancija tai pripažinimas laisvės, kurią žmogus
pripažįsta pats sau.
Apie toleranciją prasminga kalbėti sąžinės, bet ne žinojimo lygmenyje.
Sąžinės dalykuose tolerancija yra labai svarbi. Ji parodo, kad mes gerbiame
kitą asmenį ir skaitomės su jo nuomone.
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje lietuvių visuomenės veikėjai, nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio dalyviai J. Adomaitis ir P. Leonas nagrinėjo
žmogiškumo ir moralės kategorijas, jas susiedami su tolerancija. Jie matė,
kad dėl tolerancijos stokos “tiek maža vienybės, tarpusavio supratimo, elementaraus žmogiškojo palankumo, nes žmonių santykiuose giliai išsišakojęs
nepasitikėjimas, paplitusios nesveikos ambicijos, dėl to kyla nuolatiniai vaidai,
nesutarimai, beprasmiai konfliktai, šiuose konfliktuose panaudojamos pačios
negarbingiausios priemonės, apkalbos, šmeižtai, intrigos”.
Neretai žmogui su negalia tenka susitaikyti su tuo, kas nemalonu, dirgina, teikia fizinę ir dvasinę kančią, ko jis negali nugalėti ar pašalinti. Pakantusis priima arba iškenčia ir tai, kas jam nemalonu, nors to jis galėtų išvengti.
Žmonės su negalia neskuba pasmerkti, nuo jų atsiriboti, reikšti priešiškumą ar
nepalankumą. Tačiau žmogus su negalia tvirtai laikosi savo principų ir pasilieka teisę kritikuoti jam svetimas pažiūras bei įsitikinimus. Mokytojai turėtų
mokiniams priminti, kad kantrybė ir pakanta sulaiko žmogų nuo išankstinio
priešiškumo, neargumentuoto kitų pažiūrų ar įsitikinimų atmetimo vien dėl
to, kad jos nesutampa su savosiomis. Pakanta negaliai suartina, verčia ieškoti
dialogo, suprasti šalia esantį. Svarbu išmokti iš žmogaus su negalia pozicijų
pažvelgti į save - savikritiškumas padės savo pažiūras ar įsitikinimus, savo
skonį ar įpročius laikyti kitų vertinimo etalonu. Belieka pritarti teisininkui P.
Leonui, kad žmogaus su negalia vertingumo pripažinimas ir pagarba, padeda
būti jam palankiu, toleruoti jo skirtingas pažiūras, nes kiekvienas žmogus,
reikalaudamas dėmesio sau, turi pripažinti, kad ir asmuo su negalia vertas tų
pačių teisių, laisvių ir lygybės.
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Įsiklausykit, kaip skamba monografijos „Tolerancija, kaip kultūros principas“ autoriaus prof. J. Blažio žodžiai: „Tarpusavio žmonių supratimo ir taikos
galima pasiekti tik lavinant ir auklėjant privalumus, kurie žmogų padaro
žmogumi. Vienas pačių gražiausių žmogiškumo reiškinių, būtinas supratimui
ir taikai tarp žmonių užtikrinti, yra tolerancija“. Galbūt tai galėtų būti puikus
patarimas, ieškant kelio į paauglių širdis? Mums visiems reikia atsigręžti į dvasingą požiūrį, nes kaip primena profesorius J. Blažys - „netolerancija yra tam
tikro dvasinio ribotumo arba skurdo reiškinys“.
Toleranciją filosofas Vydūnas glaudžiai susiejo su savigarba ir nuoširdžiai
platino gerai žinomą tiesą - jei nori būti gerbiamas, gerbk ir pats kitus. Į savigarbos rėmus jis siūlė įjungti ir savikritiškumą (kompetencijų ribotumo bei savo
netobulumo suvokimą), kuris neišvengiamai yra vienas iš esminių tolerancijos
momentų. Tolerancija yra viena iš svarbių priemonių siekiant darnos žmonių
santykiuose, jų bendravime, derinant požiūrius ir interesus.
Tolerancijos negaliai pagrindas – kito žmogaus orumo, vertingumo
pripažinimas ir gerbimas. Visų šių elgesio normų galima išmokti. Pagrindinė
tolerancijos funkcija kultūroje – ne pripažinti, apsaugoti ir įtvirtinti žmogaus
su negalia reikšmingumą, o sudaryti palankias sąlygas, galimybę nuomonių,
požiūrių įsitikinimų įvairovei reikštis, savarankiškiems tiesos ieškojimams
ir individualybės atsiskleidimui. Tolerancijos principą parėmusi asmenybė
padaro jį savo dorovinės kultūros dalimi ir, juo remdamasi, sėkmingiau sprendžia konfliktines situacijas, geriau išreiškia save ir leidžia pasireikšti kitam
žmogui.
Tolerancijos principas suteikia teisę kiekvienam reikšti savo minties, įsitikinimo, skonio, polinkio, elgesio individualumą. Žmogus su negalia, norėdamas neišsiskirti iš visuomenės, turi būti atviras kritikai ir tuo pačiu būti savikritišku – pažvelgti į save iš šalies, gebėti analizuoti, matyti savo ydas, silpnybes,
trūkumus ir klaidas, kontroliuoti ir koreguoti savo elgesį. Doroviniu aspektu
teisingas savęs vertinimas įmanomas tik tuomet, kai žmogus neiškelia savęs
virš kitų, nepervertina savo nuopelnų ar teigiamų savybių arba atvirkščiai –
perdėtai nežemina savęs, nemenkina laimėjimų ir pasiekimų. Tik pažindamas
ir įvertindamas klaidas bei silpnybes asmuo gali jų išvengti.
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JAUNIMO SU NEGALIA INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROBLEMOS
Sprendžiant užimtumo problemas susiduria du veikiantys ūkio subjektai:
darbdavys ir neįgalusis. Tenka pripažinti, kad darbdavys blogai pažįsta neįgaliuosius, ypač jaunus žmones. Darbdavys nežino jų potencialių gebėjimų ir
talentų, nesuvokia principo, kurio laikosi jaunimas su negalia, siekiantis gyvenimo pilnatvės. Tas principas yra:
“Visa, ką darome, turėtume padaryti dešimt kartų geriau nei
asmuo neturintis neįgalumo. Tik šiuo atveju, mes būsime konkurencingi.
Ir tik tada mes būsime”.
Darbdavys bijo neįgaliojo. Jis mato neįgalų jaunuolį per senų standartų
prizmę - bijo samdyti ligotą, lėtinėmis ligomis sergantį žmogus, kuriam reikia
lengvesnio ar specialiai parinkto darbo, specialios darbui pritaikytos vietos.
Darbdavys nori išvengti papildomų išlaidų, susijusių su tuo, kad darbuotojas
su negalia turi teisę į papildomas atostogas, ar kad jis dažnai turės nedarbingumo pažymėjimą.
Darbdavys baiminasi papildomų išlaidų, susijusių su poreikiu specialiai
įrengti savo biurą ar įmonę, pritaikant ją neįgaliųjų poreikiams, sudarant galimybę neįgaliesiems laisvai judėti.
Ketinantis įsidarbinti jaunas asmuo su negalia, darbą mato kaip galimybę išreikšti save ir praktiškai panaudoti savo talentus ir įgūdžius, gaunant už tai
materialinį atlyginimą. Ir, žinoma, jis mato galimybę pabėgti iš „namų arešto“.
Tuo pat metu jis užduoda klausimus, kas sudomintų darbdavį. Jis klausia: koks
būtų neįgaliojo indėlis į darbdavio verslą? ar jis atitiks darbdavio reikalavimus?
koks yra jo konkurencingumo lygis atviroje darbo rinkoje ir t.t.
Paprastai darbdaviai atsisako įdarbinti be praktinės patirties jaunimą
su negalia, bijodami papildomų išlaidų, dėl neįgaliųjų psichologinių savybių,
kaprizingumo, didesnės laikino nedarbingumo rizikos, dėl to, kad negalės
versti jį/ją dirbti ilgesnes darbo valandas.
Lietuvos Respublikos įstatymai nusako nuolaidas darbdaviams, steigiantiems naujas darbo vietas ar pritaikantiems esamas darbo vietas asmenims
su negalia pagal neterminuotą darbo sutartį. Jie gali gauti iki 40 minimalių
mėnesinių atlyginimų (MMA) dydžio paramą (arba 65 %). Likusiai paramos
daliai (arba 35 %) padengti darbdaviai skiria nuosavas lėšas. Ši parama yra skiriama šioms būtiniausioms darbo priemonės įsigyti ir pritaikyti prie negalios.
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Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:
•

įrengimų ir kitų darbo priemonių, reikalingų neįgaliojo veiklai užtikrinti, pirkimui, pristatymui, montavimui ir pritaikymui prie negalios;

•

darbo vietai ir darbuotojui reikalingų licencijų ir leidimų įsigijimui;

•

mokymo išlaidoms (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja
mokymo) darbo vietoje;

•

ilgalaikio materialiojo turto draudimui;

•

reklamai.

Nedideli skirtumas tarp socialinių išmokų ir minimalaus atlyginimo
neįgaliųjų nemotyvuoja dirbti. Sukurta teisinė bazė padeda spręsti opiausias
žmonių su negalia problemas, tačiau dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių
(ekonominių priežasčių, žinių ir patirties stokos) ne visi darbdaviai žino, ar tinkamai taiko darbiniuose santykiuose priimtų įstatymų nuostatas.
Neįgalusis dažnai neturi galimybės pasiekti darbo vietą, neturi pakankamai patirties norimam darbui. Neįgaliojo galimybes gali riboti ir neįgalumo
laipsnis. Darbo rinkoje labai mažai darbo vietų yra specialiai pritaikytos neįgaliesiems.
Ypatingai jauni žmonės pagal galimybę linkę nuslėpti savo neįgalumą,
nes bijo būti nepriimti dėl to į darbą arba neteisingai įvertinti. Tai patvirtina
negatyvią visuomenės nuomonę apie žmonių su negalia kompetencijas ir
galimybes.
NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROBLEMŲ SPRENDIMO KELIAI
Dažniausiai jaunimas su neįgalia ieškodami darbo kreipiasi į visuomenines neįgaliųjų organizacijas. Darbo biržos netenkina neįgaliųjų poreikių
įsidarbinant, nes ne visada pasiūlo įmones, kuriose darbo vieta pritaikyta darbuotojui su negalia. Jaunimas su negalia dažniausiai pageidauja dirbti sveikų
žmonių kolektyve. Jiems darbas - ne tik vieta užsidirbti, bet ir galimybė bendrauti, kuri neįgaliajam yra ne mažiau svarbi nei materialus atlygis. Valstybė,
darbdaviai ir įmonių arba organizacijų darbuotojai turėtų bendradarbiauti su
neįgaliųjų organizacijomis, aiškinantis jų poreikius ir siekius, suteikti neįgaliesiems dirbti nepilną darbo dieną, laikytis lankstaus darbo grafiko, skatinti
savarankišką verslumą. Valstybė galėtų rezervuoti tam tikras darbo vietas
neįgaliesiems įmonėse arba valstybinėse įstaigose. Vien tik tinkamų įstatymų
egzistavimas neužtikrina sėkmingo jauno žmogaus su negalia įdarbinimo.
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Reikia keisti visuomenės mentalitetą ir mąstymą, kad neįgalus asmuo yra toks
pat visuomenės narys, kaip kiekvienas iš mūsų.
Reikalingas kompleksas priemonių galinčių užtikrinti neįgaliųjų visavertį
dalyvavimo darbo rinkoje – tai sąjunga tarp valstybės sprendimų ir visuomeninių organizacijų pastangų. Svarbu atsižvelgti į pačių neįgaliųjų patirtį ieškant
darbo, įgyjant profesinius įgūdžius. Jaunimas su negalia dažniausiai išskiria
tokias problemas:
- darbo vietos bei patalpų nepritaikymas arba pritaikymas iš dalies
neįgaliųjų darbui ir judėjimui;
- naujausių technologijų nepanaudojimas pagalbinių priemonių
gamybai, kurios galėtų padėti neįgaliesiems dirbti;
-

sunkiai prieinamas specialus profesinis mokymasis;

- distancinio mokymosi galimybės stoka – mokymo įstaigos siūlo
nemažai galimybių, tačiau darbdaviai ne visuomet suteikia sąlygas jomis pasinaudoti.
Valstybė turėtų organizuoti socialinės reklamos, palaikymo kompanijas,
kurios skatintų neįgaliuosius priimti kaip lygiaverčius darbo rinkos partnerius,
skatinti neįgaliųjų priėmimą į darbą, skatinti individualų verslumą; skatinti
įmones, kuriose dirba daug neįgaliųjų, mokestinėmis nuolaidomis, valstybiniais užsakymais ir pan. Deja, esama valstybės finansinė padėtis neleidžia
realizuoti daugumos gerų idėjų.
BENDRAVIMO SU NEĮGALIAISIAIS YPATUMAI
Ar tikrai sveika siela tik sveikame kūne?
Juk iš tiesų siela gali skristi ir be sparnų.
Visose šalyse yra sutrikusio intelekto, su vienokia ar kitokia negalia
žmonių. Daugumai darbdavių sunku bendrauti su neįgaliais asmenimis dėl to,
kad tokie žmonės daug metų buvo atsiskyrę ir retai bandydavo įsidarbinti. Šiuo
metu žmonės su negalia jau pripažįstami lygiaverčiais partneriais, tačiau tenka
apgailestauti, jog neretai, suteikus darbo vietą neįgaliam žmogui, iš naujųjų
bendradarbių juntamas gailestis, nerimas, dažnai į tokį žmogų reaguojama
pagal išankstinę nuostatą – vargšas, bejėgis ir t. t.
Kaip išmokti nepriekaištingų dalykinio bendravimo manierų, kai darbo
kolektyve yra žmonių su negalia?
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Bendravimo būdų yra daug ir įvairių. Trečdalį informacijos perduodame
ir priimame žodžiais, o maždaug 2/3 - kitais būdais, tokiais kaip:
- asmeninės erdvės valdymas - tai nematoma siena aplink kiekvieną
žmogų, kurią nuolatos, sąmoningai ar nesąmoningai, stengiamės išlaikyti. Neįgalus žmogus ypatingai jautriai reaguoja, kai pažeidžiama jo asmeninė erdvė.
- akių kontaktas - bendraujant svarbus moralus žvilgsnio laikas – kaip ir
bet kuris jūsų pavaldinys, taip ir žmogus su negalia jaučiasi nejaukiai, jei žiūrite
ilgiau nei 3 sekundes;
- veido išraiška – bendraujant su neįgaliu pavaldiniu, nepamirškite, kad
veidas - savita žmogaus jausmų skelbimų lenta - bendraujant galima įžvelgti,
kokios emocijos valdo pašnekovą;
- gestai – dalykinio bendravimo metu jų turi būti minimaliai, tačiau jie
išlieka šnekamosios kalbos palydovais (papildo ir paįvairina) - ypač neįgalūs
pavaldiniai puikiai pastebi, ar pykstate, ar nerimaujate, ar džiaugiatės, ar jaučiat įtampą;
- kūno kalba - nepavaldi sąmoningai proto kontrolei, todėl daugelis
neįgaliųjų intuityviai jaučia, jog būtent kūno padėtis gali atskleisti pašnekovo
nusiteikimą (pastebėta, kad žmonės, kurie stengiasi būti atviri, sėdi laisvai,
rankas padėję ant kelių, o uždaresni, nenorintys atsiverti - sėdi susidėję rankas
ant krūtinės ir sukryžiavę kojas);
- fizinis kontaktas - tai vienas aktyviausių noro bendrauti reiškimo
būdų, tačiau nedera piktnaudžiauti ir nuolat pažeidinėti neįgalaus žmogaus
asmeninę erdvę – tai trikdo. Dalykinio bendravimo metu prisiliesti prie pašnekovo galima paspaudžiant jam ranką (pradedant ir baigiant pokalbį).
Dalykinis bendravimas su neįgaliu pavaldiniu bus sklandesnis, jei pasirinksite optimalų kalbėjimo garsą. Kalbėdami per tyliai priversite pašnekovą
prašyti pakartoti, kalbėdami per garsiai galite sukelti neigiamų emocijų. Geros
manieros dalykinio bendravimo metu yra būtinos, kad pasiektumėte norimą
rezultatą.
Dar iš ankstesnių nuostatų yra žinoma, kad neįgaliam žmogui būdingi:
-

įvairūs pažinimo procesų ir psichikos ypatybių sutrikimai;

-

silpnas pojūčių ir suvokimų skirtumas;

-

vangumas;

-

dėmesio sutrikimas;

-

mąstymo konkretumas, paviršutiniškumas, orientacijos silpnumas,
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patologinės nuotaikos, pernelyg didelis jautrumas, siauri pažintiniai interesai,
fizinio vystymosi sutrikimai. Visa tai sukelia jų mokymosi, auklėjimo, rengimo
gyvenimui problemas.
Bendraudami su neįgaliaisiais, žmonės dažnai jaučiasi nepatogiai. Tam,
kad laisvai bendrautume su neįgaliu bendradarbiu nejausdami kaltės ar užuojautos, turime turėti tinkamas moralines nuostatas arba jas ugdyti. Negalios
informavimo ir konsultavimo biuras siūlo kelis patarimus:
- bendraukite jums įprastu būdu – žmonės su negalia nori, kad su jais
būtų bendraujama taip, kaip ir su kitais visuomenės nariais;
- būkite mandagūs – parodykite žmogui tokią pagarbą, kokios patys
norėtumėte sulaukti;
- būkite atidūs ir kantrūs, stenkitės suprasti žmogaus problemas ar
poreikius;
- siūlykite pagalbą – būkite paslaugūs, bet neteikite jos automatiškai,
neįsitikinęs, ar tikrai žmogui jos reikia - nesivaržykite paklausti, ar ši pagalba
jam yra reikalinga ir kaip ji turėtų būti suteikta;
- Jeigu žmogus su negalia atstumia jūsų pagalbą, nebrukite jos per
prievartą;
-

Bendraudami būkite dėmesingi žmogui su negalia.

Šie patarimai tinka bendraujant su visų negalių žmonėmis. Tačiau nereikia pamiršti, kad kiekviena negalia yra individuali ir reikalauja šiek tiek skirtingo bendravimo būdo ir stiliaus.
Nereikia įsiminti ilgo sąrašo patarimų, kas yra teisinga ir kas neteisinga.
Jei bendraujant su negalią turinčiu pavaldiniu kyla abejonių, reikia pasikliauti
sveiku protu ir tolerancija. Nepamirškite, kad bendravimas negali būti vienpusis procesas – reikia mokėti išklausyti, būti dėmesingam ir kantriam, nepamiršti pajuokauti (juk taktiškas humoras gali padėti sušildyti dalykinius santykius
ar sušvelninti įkaitusią atmosferą).
Bendravimo įgūdžius reikėtų lavinti nuolat ir atminti, kad žmonių santykiuose svarbiausia ne fiziniai duomenys, o kompetencija ir žinios. Jei nepavyksta išsivaduoti iš nuostabos, gailesčio gniaužtų, tai ne tik apie draugystę,
bet ir apie dalykinę komunikaciją galima tik pasvajoti.
Neretai žmonės su negalia darbo vietoje tampa puikiais psichologais,
dalinančiais gyvenimo optimizmą ir dvasinių jėgų atsargas. Tenka pripažinti,
kad didesnis iššūkis pradėti bendrauti ne žmogui su negalia, o darbo kolektyvo nariams, kurie bijo įžeisti neatsargiai pasakytu žodžiu, netinkamu elgesiu ar
išsprūdusia emocija.
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Žmonės su negalia darbdaviui pataria:
-

Nežiūrėkite į mano negalią kaip į problemą;

- Susipažinkite su mano negalia, sutelkite dėmesį į tai, ką aš sugebu ir
galiu, bei pateikite man atitinkamas darbo užduotis;
- Palaikykite mane, tada aš galėsiu pasitarnauti įmonei/organizacijai
man įmanomu būdu;
-

Nesistenkite keisti mano elgesio;

- Bendraujant neteikite man padidintos globos, bet ir neatribokite nuo
kolektyvo;
- Būkite tas asmuo, kuris išklauso, ir nesistenkite išvaduoti manęs nuo
mano pastangų, bandydamas pagerinti situaciją ar man padėti;
-

Nesinaudokite manimi kurdamas ir išbandydamas teorijas bei strategijas;

- Tapkite mano sąjungininku kovoje prieš tuos, kurie išnaudoja mane
savo autoritetui pagerinti ar kitiems savanaudiškiems tikslams;
-

Nelaikykite manęs kitokiu, bejėgiu ar nepilnaverčiu dėl negalios;

-

Nesistenkite man be reikalo padėti, nors jums tai teikia malonumą;

-

Gerbkite mane, nes pagarba įrodo lygybę;

- Suvokite, kad žmogus su negalia nėra visiškai „netinkamas“ - jis tiesiog turi tam tikrų funkcinių apribojimų;
-

Būkite kantrus ir išklausykite mane;

- Konkrečiai įvardinkite, kokiais klausimais ir į kurį darbuotoją aš
(žmogus su negalia) galiu kreiptis pagalbos ar informacijos. Taip suteiksite
aiškumo ir saugumo.
Darbuotojų tarpusavio santykiai - viena svarbiausių organizacijos kultūros savybių. Reikia laikytis, kurios aprašo sėkmingus elgesio modelius konkrečiose darbinėse situacijose, nustato bendravimo normas darbo vietoje. Etiketo
išmanymas ir kalbos normų laikymasis įmonėje/organizacijoje suteikia sąlygas
ne tik išvengti konfliktų, kuriuos sukėlė skirtingas tų pačių procesų suvokimas,
bet ir sąmoningai kurti bendradarbiavimo santykius tarp darbuotojų.
VISUOMENĖS PAGALBA INTEGRAVIMUISI Į DARBO RINKĄ
Pagrindinė jaunuolių su negalia nedarbo problemos - profesinės kvalifikacijos stoka arba jos nebuvimas, darbo patirtis, amžius, motyvacija dirbti
bei neadekvatus savo galimybių vertinimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog
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neįgaliųjų integracijai į darbo rinką trukdo tiek objektyvios, tiek ir subjektyvios
darbo užimtumo problemos. Prie pirmųjų - objektyvių - kliūčių priskirtinos:
profesinio pasirengimo stoka, ryšių su darbo rinka praradimas ar neturėjimas,
amžius, bei negalios laipsnis. O subjektyvios neįgaliųjų integracijos į darbo
rinką kliūtys pirmiausia yra tai, kad neįgalieji pirmenybę teikia bedarbio pašalpoms, pažymų įvairioms kompensacijoms ir lengvatoms gauti siekimui, o ne
asmeninei iniciatyvai integruotis į darbo rinką. Antra, nėra objektyvių duomenų apie neįgaliųjų asmenų dalyvavimą Lietuvos darbo rinkoje, kadangi pateikiant statistiką apie neįgaliuosius labiau yra orientuojamasi į šiai gyventojų
grupei teikiamą socialinę paramą, socialinės paslaugas, o žymiai mažiau - jų
dalyvavimą visuomenėje ar darbo rinkoje.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme reglamentuojama svarbi
neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos grandis - profesinė reabilitacija.
Įstatyme profesinė reabilitacija apibrėžiama kaip asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba
didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio
priemonėmis. Skiriamos šios profesinės reabilitacijos paslaugos: profesinis
orientavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba
naujų išugdymas, perkvalifikavimas.
Profesinės reabilitacijos tikslas - ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Jo siekiama keliais etapais. Pirmiausia
nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, kuri atlieka šią funkciją, įvertina kiekvieno asmens,
besikreipiančio į tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo, medicininius,
funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus, turinčius įtakos jaunos asmenybės
profesinės reabilitacijos bei įsidarbinimo galimybėms.
Su šios institucijos išvada, patvirtinančia profesinės reabilitacijos poreikį,
asmuo turi kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą. Ši įstaiga,
dalyvaujant asmeniui bei konsultuodamasi su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, sudaro asmens individualų profesinės reabilitacijos
planą. Jį sudarydama teritorinė darbo birža, esant reikalui, bendradarbiauja
su esamu ar būsimu asmens darbdaviu, profesinės reabilitacijos paslaugas
teikiančiomis įstaigomis bei savivaldybės institucijomis ir įstaigomis. Individualų profesinės reabilitacijos planą sudariusi teritorinė darbo birža išduoda
siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Čia, vadovaujantis individualiu profesinės reabilitacijos planu, sudaroma asmens individuali profesinės reabilitacijos programa ir jam teikiamos numatytos paslaugos.
Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo sugrįžta į Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybą, kur jam nustatomas galutinis darbingumo
lygis.
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Šiuo metu Lietuvoje veikia 110 įmonių, kuriose ne mažiau kaip 40 procentų darbo vietų išlaikymą finansiškai remia valstybė. Jose dirba per 1 800
neįgaliųjų.
Verslininkai-darbdaviai sudaro grandį, kuri suteikia sąlygas jaunimui su
negalia dirbti, integruotis visuomenėje, pakelti savo savivertę, skatina savarankiškumą, materialinę priklausomybę, tuo pačiu mažinti valstybinės darbo
ir socialinės apsaugos sistemos „apkrovimą“.
Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti asmenis, praradusius profesinį
ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Už šių asmenų įdarbinimą ir jų darbo vietų
išlaikymą darbdavius finansiškai remia valstybė.
Darbdaviui, siekiant socialinės įmonės statuso, reikia žinoti:
•

steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslus, susijusius su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir
socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija;

•

nevykdyti veiklos, įtrauktos į LR Vyriausybės patvirtintą socialinių
įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą arba iš tokios veiklos gautos
pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 proc. visų šio juridinio asmens
pajamų;

•

darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms, turi sudaryti ne
mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus (ne mažiau kaip keturi asmenys).

•

Socialinės įmonės statusą turinčiai įmonei taikomas nulinis pelno
mokesčio tarifas. Socialinėse įmonėse taikoma darbo užmokesčio
ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija už
kiekvieną tikslinėms grupėms priklausantį darbuotoją; subsidijos:

-

naujoms darbo vietoms steigti ir pritaikyti – iki 40 MMA;

- neįgaliųjų darbo ir poilsio aplinkai pritaikyti, gamybos ir poilsio patalpoms pritaikyti;
-

transporto išlaidoms kompensuoti;

-

papildomoms administracinėms išlaidoms kompensuoti;

-

asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti;

-

mokymams.

Darbdaviui vertėtų prisiminti, kad įdarbinant tikslinėms grupėms priklausančius asmenis negali būti taikomas bandomasis laikotarpis bei sudaroma
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darbo sutartis trumpesnė kaip 6 mėnesiai. Be to socialinių įmonių įstatymas
valstybės pagalbą neįgaliųjų paramai numato tiek, kiek jie dirbs įmonėje, o
kitoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims – vienerius metus.
Prašymai dėl socialinės įmonės statuso suteikimo teikiami toms teritorinėms
darbo biržoms, kuriose juridiniai asmenys vykdo veiklą.
Reikėtų įsidėmėti, jog socialinė įmonė yra ne vienintelis būdas įdarbinti
asmenį su negalia. Darbo vietą galima rasti ir atviroje darbo rinkoje. Žmonės
su fizine negalia, priklausomai nuo jų negalios procento, gali sėkmingai dirbti,
jei tinkamai įrengta darbo vieta. Tuomet nėra problemos įdarbinti žmogų su
negalia – svarbu, kad jis turėtų reikiamą išsilavinimą ir atitiktų kvalifikacinius
reikalavimus.
Pačiam verslą pradėti sudėtinga – sudėtinga, bet įmanoma. Sunkiausia
surasti savo nišą. Viskas priklauso nuo jauno žmogaus verslumo - jei nenorėsi,
tai ir nepadarysi. Į neįgaliuosius žiūrima kaip į socialinės paramos gavėjus, o
ne kaip į visaverčius konkurentus. Tačiau jie ne tik sukuria verslą, bet ir drąsiai
priima į darbą neįgalų asmenį ir paneigia mitą, kad sudėtinga bendrauti su
neįgaliuoju, jog negalią turintis asmuo yra mažiau naudingas, kad jis net gali
sumažinti įmonės pelną.
Darbdaviai turėtų žinoti apie valstybės subsidijas darbo vietų steigimui
neįgaliems žmonėms (galimybe gali pasinaudoti kiekvienas darbdavys).
Pagal šią programą neįgalusis, turintis 20-40 procentų darbingumo lygį gali
pretenduoti į paramą, kuri siekia iki dvidešimt dviejų vidutinių šalies darbo
užmokesčių (32 tūkst. Lt). Ir šitų pinigų nereikia grąžinti valstybei.
Svarbiausia, kad neįgaliesiems netrūktų noro ir pasiryžimo imtis darbo.
Kartais prireikia net ir raštiško susitarimo tarp darbdavio ir įsidarbinančio žmogaus. Susitarime turi būti aptartos darbo sąlygos, kokias funkcijas žmogus gali
atlikti, kokių ne. To reikia, kad atsitikus nelaimei, nenukentėtų nei dirbantysis,
nei darbdavys.
Visi, rodos, supranta, kad jaunimą su negalia reikia įdarbinti, kad dirbdami jie valstybei naudingesnis nei nedirbantys, tačiau prisiimti tokią atsakomybę ryžtasi ne visi. Vyrauja nuomonė, jog įdarbinti neįgaliuosius turėtų kažkas
kitas… Bėda ta, kad darbdaviai vis dar nesuvokia, ką neįgalūs žmonės iš tiesų
sugeba ir ką jie realiai galėtų dirbti. Darbdavius glumina ir baugina Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduodamos rekomendacijos,
kuriose rašoma, kad žmogus nedarbingas. Nepadeda ir pačių neįgaliųjų turimas menkas ar šiuolaikinių reikalavimų neatitinkantis išsilavinimas, motyvacijos nebuvimas.
Remiantis ES šalių narių patyrimu buvo išskirtos trys būtinos ir tarpusaINFORMACIJA IR PATARIMAI DARBDAVIAMS

vyje neatsiejamai susijusios sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką
politikos priemones:
1. Platesnis ir sąmoningas darbdavių supratimas apie poreikį įdarbinti
neįgalius asmenis, norinčius dirbti. Darbdaviai turėtų sąmoningai priimti neįgalių asmenų pravaikštas, kurios kartais neišvengiamos dėl sveikatos būklės,
susijusios su neįgalumu. Taip pat darbdaviai neįgalius asmenis turėtų priimti,
suprasdami jų gebėjimus ir galimybes dirbti. Taip pat darbdaviai turėtų suprasti ir priimti tarpininkaujančių organizacijų pagalbą.
2. Darbuotojams reikalinga išsamesnė informacija apie galimybes
integruotis į darbo rinką bei specialias paramos jiems priemones. Neadekvati
informacija dažniausiai susijusi su:
a) priemonių finansavimo galimybėmis ir sąlygomis,
b) įdarbinimo ir mokymų organizavimo tvarka,
c) kai kuriais praktiniais neįgalumo klausimais.
Teisingos informacijos teikimas ir gavimas būtinas ne tik darbo paieškų
arba įdarbinimo, bet ir vėlesniuose etapuose. Šią misiją sėkmingiausiai galėtų
vykdyti tarpininkaujančias organizacijos.
3. Būtina tarpininkaujančių tarp neįgaliųjų ir darbdavių organizacijų
veikla: ryšių užmezgimas su įmonėmis, priemonių neįgaliųjų integracijai į
darbo rinką parinkimas ir adaptavimas, t.t.
TOLERANCIJOS REIKŠMĖ, INTEGRUOJANT NEĮGALIUOSIUS Į DARBO RINKĄ
Moralė, dorovė ir tolerancija tarsi trys seserys reguliuojančios žmonių
elgesį. Moralės normos, kaip doro elgesio etalonas, yra susietos su tautos
papročiais, privačiais ir visuomeniniais interesais. Žmogus iš prigimties viską
skirsto kontrastais – juoda ir balta, šalta ir karšta, gerai ir blogai. Ypač sunku
darbo vietoje, kai neatidžiai parinkta pastaba, kuri išsprūdo ir nieko blogo
nelinkėjo, gali supriešinti, nors iš tiesų rimtos kritikos net nebuvo. Ypatingai
jautrios reakcijos žmonių su negalia, kurių emocinis laukas greičiau įsielektrina, o vidinės interpretacijos gali sukelti nepageidaujamų konfliktų.
Lotyniškas terminas “tolerancija” ir lietuviškas “pakanta” yra kilę iš “kantrybės” sąvokos. Visi suprantam, kad puikus gyvenimas, santaika yra varomoji
jėga žmonių laimės ir gerovės kontekste, o skirtingi įsitikinimai be tarpusavio
pakantumo dažniausiai tampa didžiausių vaidų ir neapykantos šaltiniu. Juk
dauguma yra susidūrę su situacija, kai teko išgirsti sau nepalankią kritiką, o
išklausyti kolegos nuomonę buvo tikra kančia. Oponentas kalba, o jums norisi
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prieštarauti, išsakyti kritiką - bet iškentėte, kantriai sulaukėt pabaigos. Štai ir
tolerancijos apraiškos, kai išklausę kito nuomonės, galite tikėtis, kad būsite
išgirsti ir Jūs. Juk tolerancija, laviruodama įvairiose visuomeninio gyvenimo
srityse, reguliuoja veiksmus buities ir politikos, darbo ir dorovinės kultūros
srityse.
Ar dažnai susimąstote, ką jaučia kolega su negalia, kai per darbo dieną
tenka šimtus kartų sutikti nustebusius žvilgsnius, kai dėmesys atkreipiamas
ne į atliktos užduoties kokybę, o į fizinio įgalumo parametrus, kai oponentas
stipresnis fiziškai nekreipia dėmesio į kritiką ne dėl jos turinio, o dėl asmens
fizinių savybių? Kaip išlikti oriam, nepalūžti?
Pagal Hegelį, „moralė realizuota tikrovėje, tampa dorove, kuri yra žmogaus orumo matas“. Tolerancija kyla iš dvasingumo, todėl be aukštos vidinės
kultūros, moralės normų paisymo negali būti ir pakantos. Dar XX amžiaus
pirmoje pusėje mąstytojas Vydūnas rašė apie fanatizmą „kaip apie vieną iš
ryškesnių žemos žmonių kultūros, asmenybės dvasinio nuskurdimo ir visaip
dangstomo bejėgiškumo požymių“. Kartais girdime patarimą, kad žmogus su
negalia turi užsiauginti storą odą ir džiaugtis, kad turi darbo vietą, o ne tikėtis
išskirtinių darbo sąlygų ar supratimo. Tačiau darbdavys vystydamas savo tolerancijos laipsnį ir plėsdamas darbuotojų tolerancijos ribas, kuria komfortišką
savo organizacijos klimatą. Juk tolerantiški bendradarbiai pasižymi aukšta
vidine kultūra, nes pasak filosofo Vydūno, tolerancija yra „giluminis žmogaus
dvasinės kultūros bruožas, akivaizdi jo dvasinės esmės apraiška“.
Tolerancija kaip tik ir esanti viena iš praktinių tikrojo išmintingumo
reiškimosi formų. O išmintingumas – tai žmogaus tikrojo ir aukštojo dvasinio
tobulumo rodiklis.
Lietuvoje neįgaliam visuomenės nariui sudėtinga susirasti darbą, tik
atkakliausieji išsikovoja galimybę studijuoti, nors kas gali pasakyti, kad sveikieji talentingesni ir darbštesni už neįgaliuosius. Gerbkime šalia esančius ir
nustokime skirstyti tik pagal negalią. Apsidairykime – juk apstu geros patirties
pavyzdžių. Kultūringų šalių gatvėse daug neįgalųjų ir jie gyvena pilnavertį
socialų gyvenimą: dirba, lankosi kultūriniuose renginiuose, vairuoja automobilius, nuoširdžiai juokiasi ir pan. – jie nieko nestebina, nešokiruoja. Juk jie
pilnateisiai visuomenės nariai - jais rūpinamasi, jiems padedama. Negalios
sunkumas nesukuria ypatingo išskirtinumo - juk kiekvienas žmogus turi teisę
kvėpuoti grynu oru. Taigi, laikas būtų suprasti, kad tiesiausias kelias gyventi
santaikoje su kitais – išmokti pripažinti skirtumus.
Tarptautiniame žodyne tolerancija aiškinama kaip priešingos negu mūsų
nuomonės, požiūrio ar įsitikinimo gerbimas, pakanta, nereiškiant savo nuomonės. Sakykime, kad tolerancija iš tiesų ir yra tokia kaip aprašyta žodynuose,
vadinkime tai žodynine tolerancija. Atrodo lyg tolerantiškumas tai milžiniška
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siena neleidžianti jums pasakyti ką iš tiesų galvojate. Jei esate tolerantiškas
žmogui ne iš pagarbos, o tiesiog iš pakentimo. Tai pakentimas virsta nebe
paprastu nutylėjimu, o greičiau slaptos paniekos liudijimu, ar net neapykanta.
Taigi, jei viskas iš tiesų tik juoda ir balta, ar tolerancija iš tiesų gali egzistuoti? Atsakymas priklauso tik nuo kiekvieno asmeniškai. Jei nėra pagarbos,
tai sunku bus atrsati ir toleranciją.
Kas yra žmogus? Fiziologija jį tiria kaip kūną, psichologija – kaip sielą,
sociologija kaip visuomeninę būtybę. Galima jį priimti ir kaip istoriją, kurią
pažįstame kritiškai išgrynindami tradiciją, suprasdami žmogaus veiklos ir
mąstymo prasmę, aiškindami įvykius motyvų, situacijų ir realijų pagrindu.
Gyvenime itin aktualios žmogiškųjų santykių humanizavimo, dorovinės,
bendravimo kultūros ugdymo problemos. Šiandien žmogus dažnai susiduria
su naujomis, jam neįprastomis gyvenimo ir elgesio situacijomis. Asmuo turi
įgimtą galią skirti gėrį nuo blogio. Pavyzdžiui, asmuo turi protavimo galią bei
galimybę išmokti skaityti ir rašyti. Tačiau visos šios galios reiškiasi tik tada, kai
yra ugdomos.
Istoriškai žvelgiant, tolerancija ankstesnė už civilizaciją. Tolerancijos
šaknys siekia pačią žmonijos raidos pradžią. Pirmykštėje bendruomenėje
vienu iš besiformuojančios dorovės bruožų tapo abipusiškumas: pirmykščiai
žmonės gerai jautė, kad jiems grupėje – giminėje ir gentyje – naudingiau tarpusavio santykius grįsti ne tuo, kuo jie vienas kitam nepatinka, bet tuo, kas
visiems bendra ir visus vienija.
Jausdamas savo skirtingumą nuo kito, kiekvienas genties narys taip pat
jautė, kad į kito asmens skirtingą elgesį iki tam tikros ribos reikia reaguoti ne
agresyviai, bet pakančiai, pripažįstant jam teisę veikti ir kitaip, negu veiktų
jis pats. Viduramžiais pagrindiniu lauku, kuriame sprendėsi tolerancijos problema, tapo religijos sritis. Palyginus su antika, viduramžiais iš esmės pakito
vertybės, antikinių herojų vietą užėmė krikščionių šventieji. Religiniai persekiojimai viduramžiais buvo grindžiami monopoliniu požiūriu: yra tik viena
tiesa, ji – Dievo žodis, šį žodį žino Romos Bažnyčia; šią tiesą reikia sergėti nuo
kritikos, abejojimo, revizijos. Absoliutus religijos viešpatavimas buvo žalingas
ir kultūrai, ir pačiai religijai. Kultūra stokojo laisvės, būtinos kūrybinei iniciatyvai skleistis. Lyginant dabartinius laikus su praeitimi, drąsiai galima teigti, jog
šiuo metu toleruojama beveik viskas, kas buvo griežtai draudžiama anksčiau.
Dabar žmogus gali pasirinkti kokią religiją išpažinti, beveik visuomet kalbėti
tai ką nori pasakyti. Vienas svarbiausių žmogaus dvasios komponentų – jo
individuali moralinė sąmonė. Ji apima žinias, pažiūras ir įsitikinimus. Pažiūros
grindžiamos žiniomis, o pažiūrų pagrindu formuojasi įsitikinimai. Jie nukreipia
žmogaus valią veikti.
Įsitikinimai – svarbiausias individualios moralinės sąmonės elementas.
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Žmogus negimsta su moraline sąmone. Atskiro žmogaus dorovė formuojasi,
veikiama visuomenėje ar šeimoje egzistuojančių moralinių pažiūrų, vertinimų,
papročių. Egzistuojančias elgesio normas, pažiūras ir idėjas, vertinimus ir idealus laipsniškai perima kiekvienas žmogus, kuris ir kuria savo moralumo modelį,
renkasi savą elgesio kryptį.
Kad įgustume priderinti savo elgesį prie išorinių reikalavimų, užtenka
griežtos sankcijų kalbos; kad pažadintume sąžinę, reikia virpinti gailesčio,
užuojautos, teisingumo, tolerancijos jausmų stygas. Jeigu norime, kad žmogus
išmoktų formuoti savo įsitikinimus, kalbėkime proto kalba laisvam protui.
Bet tai tik viena medalio pusė. Kita – dorovinio charakterio įtaka bendravimo
formoms. Vienas pagrindinių dorovinės pažangos rodiklių yra žmoniškumas.
Tai galima įvardinti kaip žmonių tarpusavio santykių harmoniją. Juk kiekviena save gerbianti asmenybė, turinti tam tikrų teisių, negali nepripažinti ir
kitų žmonių teisės siekti to paties, siekti savarankiškumo laisvės, turėti savo
pažiūras ir įsitikinimus. Homeras sakė: “Žmonės visokie juk būna – vienas tą yr
pamėgęs, kits kitą”.
Tolerancijos principas nereikalauja, kad pritartume svetimam skoniui,
kitoniškoms pažiūroms bei veiksmams, kad patys lygiai taip elgtumėmės.
Tolerancija – tai protingų būtybių bendravimo, o kartu ir jų konfliktų sprendimo būdas. Ginčas, diskusija, kova su kitokiomis pažiūromis neprieštarauja
tolerancijai, visas klausimas tame – kaip tai daroma.
Teisus Aristotelis sakydamas, kad doro elgesio turi būti išmokstama,
kaip išmokstama kalbėti ir dirbti. Tik veikiant socialinei aplinkai, susiformuoja
žmogaus supratimas apie gėrį, žmoniškumą, teisingumą. Kiekvienas žmogus,
kaip individualybė, kuria savo moralumo modelį, elgesį, vadovaudamasis savo
pasaulėjauta, renkasi savą elgesio kryptį. Individuali moralinė sąmonė visuomet savita, skirtinga.
Šiuolaikinėje literatūroje toleracija nagrinėjama įvairiais požiūriais: kultūrologiniu, religijotiniu, sociologiniu, etiniu ir kitais. Tolerancija žymimas tam
tikras įvairiose srityse funkcionuojantis principas, kurio esmę sudaro laisvas
apsisprendimas nenaudoti prievartos ir jėgos skirtingų ar priešingų įsitikinimų, požiūrių, skonių ar poelgių atžvilgiu.
Tolerancijos sąlygos:
-

nuoširdus įsitikinimas, kad tam tikras požiūris yra blogas.

-

subjekto galimybė laisvai apsispręsti.

Tolerancijos subjektas – laisvai pasirenkantis ir apsisprendžiantis
žmogus. Asmuo yra tolerantiškas, kai gali pakeisti jam nepriimtiną padėtį, bet,
gerbdamas kito asmens teisę į dvasios ir veiksmų laisvę, to nedaro laisva valia.
Tolerancija - dorovinė asmenybės savybė, valdanti emocines reakcijas, lengviINFORMACIJA IR PATARIMAI DARBDAVIAMS

nanti bendravimą konfliktinėse situacijose.
Tolerancijos principas nėra absoliutus. Humanistinių vertybių pripažinimas ir aktyvus vadovavimasis jomis sukelia aktyvų pasipriešinimą blogiui,
žmogaus orumo žeminimui, antihumanistinėms nuostatoms. Tolerancijos
principo pagrindimas – humanistinis žmogaus vertės teigimas – įpareigoja
atsisakyti tolerancijos, kai ši akščiausioji vertybė paneigiama.
Žmogaus sugebėjimas neapkęsti išsiugdė per šimtmečius. Jeigu žmonės
staiga prarastų šį gebėjimą, jie nustotų buvę žmonėmis. Neapykanta – toks
pat žmogiškas jausmas kaip meilė ir užuojauta. Jis neatskiriamas nuo orumo,
pasididžiavimo ir garbės jausmo. Šiuo metu žmonių santykiuose pakantos
ribos, palyginti su praeitimi, labai praplėstos. Tai, kas anksčiau atrodė nepakenčiama ar neįmanoma, dabar nebekelia rūsčios reakcijos ir pasipiktinimo,
o kartais tokie reiškiniai tampa norma. Pavyzdžiui, girtavimas jau yra tapęs
daugelio kaimo žmonių kasdienybe. Pripratimas prie išsigimusio reiškinio –
pavojingas simptomas!
Ar galima būti tolerantiškam kitų netolerantiškumui? Ar galima toleruoti
elgesį, kurį smerkiame? Žinoma, sunku čia ką nors nurodyti, išskyrus patarimą
neskubėti smerkti ir geriau plėsti, o ne siaurinti žmonių teisių ribas.
Savimonė tartum rentgeno spinduliai peršviečia mus. Ji padeda pažinti
ir suvokti save dviem aspektais: kokie mes esame tikrovėje dabar ir kokie mes
iš tikrųjų turėtume būti. Tolerantiškas žmogus, kuris deklaruoja, kad fizinė
negalia yra tiesiog jo dalis ir gyvena su ja draugiškai, kaip su šeimos nariu,
neskuba smerkti, linkęs nusileisti, nelaiko blogiu nepriimtino jam kitų elgesio
ar požiūrio ne tik tada, kai jų nepripažindamas jis vis dėlto nepyksta, nes yra
pakantus ir atlaidus. Nuomonių skirtumai, susiję su faktais, veikiau sukelia
norą juos įveikti argumentacija, negu primesti savo įsitikinimą.
Viename viešai publikuotame darbe moksleivis teigė, jog netolerancijos
apraiškomis Lietuvoje laikomas viešas aiškios pozicijos išsakymas, argumentuota kritika ir ironija, o ne plūdimas, smurtas ar siūlymas šaudyti.
Heinzpeter Hempelmann
Tiesos problema – koks tiesos ir tolerancijos santykis. Kas svarbiau?
Tiesa ar tolerancija? Gal taip išvis nedera klausti? Ar galime gyventi be
tiesos ir tenkintis tiktai nuomonėmis, ir atvirkščiai – ar pakanka atkakliai
laikytis tiesos? Kaip išlaikyti teisingą tiesos ir tolerancijos tarpusavio
santykį?
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Krikščionys irgi žino, kad tiesa tiesiog „neguli gatvėje“, kad ja visi nedisponuoja, kad ji priverstinai visiems negalioja ir nėra visiems matoma. Kad
tiesos negalima įrodyti – nei filosofinės, nei matematinės, nei krikščioniškojo
tikėjimo. Kiekvienas įrodymas grindžiamas bendromis abiejų pašnekovų
prielaidomis. Tik taip galima rasti bendrą argumentavimo kelią. Jeigu mano
pašnekovas pritaria esminėms prielaidoms, tuomet lemiamas bendrumas jau
yra, o įrodymo nebereikia ir čia jis jau „nebegalimas“. Ir atvirkščiai: jeigu tokių
bendrų išeities taškų nesama, negalima rasti ir bendro kelio; trūksta to, kuo aš
kitam galėčiau pagrįsti savo argumentaciją kaip abiem mums bendrą bazę.
Visi žiedai vienodi, bet tik vienas iš jų tikras. Pasirodo, jog tikrojo žiedo
nustatyti neįmanoma ir pagaliau nesvarbu, kuris toks yra. Trijų religijų –
krikščionybės, judaizmo ir islamo – pagrindas yra besireiškianti meilė. Mylėti
galima nešiojant bet kurį žiedą (priklausant bet kuriai religijai), nesvarbu, ar
jis tikras, ar ne. Žiedo tikrumas meilei reikšmės neturi. Šia alegorija šiandien
remiasi daugybė Lessingo kūrinio skaitytojų ir žiūrovų.
Apie toleranciją prasminga kalbėti tik sąžinės, bet ne žinojimo lygmenyje. Tačiau šie du lygmenys dažnai supainiojami. Žodis “tolerancija” kilęs iš
lotyniško “tolerantia”, reiškiančio kantrybę. Tolerancija giliąja prasme yra savęs
apsisunkinimas. Reikia pastangų gerbti kitą asmenį, nežiūrint jo skirtingumo.
Sąžinės dalykuose tolerancija yra labai svarbi. Ji parodo, kad mes gerbiame kitą asmenį ir skaitomės su jo nuomone.
Tikrai, kaip dar butų galima gintis nuo bjaurių subjektų, kurie, neapsikentę, kvailumą pavadina “kvailumu” ir dar į jį pabaksnoja mūsų nosį, jei ne apkaltinant juos “pagarbos kitokiai nuomonei stoka”? Todėl kaltinimą taria lūpos tų,
kurie pirmieji (jei tik galėtų) sukištų visus kitaip manančius į beprotnamius,
ligonines ar kalėjimus, ar bent apmėtytų akmenimis.
“Nedrįskite iš manęs šaipytis, privalote į mane žiūrėti rimtai, kaip į solidų
diskusijos partnerį” – nesivaržydamas pareiškia beraštis. “Jokios pagarbos
kitokiam mąstymui” – širsta tas, kas apskritai nemąsto ir nori, kad jo nemokšiškumas ir/ar silpnaprotystė būtų priimti kaip lygiaverčiai mūsų pašnekovai,
o gal net konsultantai.
Norite pavyzdžių? Prašom (atmetus pavyzdžius, viešoje erdvėje ne daug
kas liks): dvi knygas (“Ką turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus” ir “Harį Poterį”)
perskaitęs individas profesionaliam genetikui aiškina, kas “moksliškai įrodyta”,
o kas – ne (mat vakar kaip tik permetė akimis žinutės bulvariniame laikraštyje
antraštę), psichologą moko psichologijos (“viskuo kaltas nepilnavertiškumo
kompleksas”), istorikui suteikia vertingos istorinės informacijos (“Romos imperiją sužlugdė seksualinis palaidumas”), filosofui siūlo praplėsti akiratį “Siono
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išminčių protokolais” ir primena, kad “filosofija – išminties meilė”, religijotyrininką siunčia skaityti Biblijos (kurią pats, geriausiu atveju, tik vartė), filologui
nurodo stiliaus klaidas (“kažkoks kratinys, rašo čia beleką”), o menininko
talentą matuoja jo nutapyto paveikslo spalvų ryškumu.
Manote, kad mes trokštame lygybės? Ne, nieko panašaus. Primindami
toleranciją, mes siekiame, kad jūs, profesionalai, pagaliau suvoktumėte, kad
ne tik nesate pranašesni už mus, bet kad TAI JŪS – tie nemokšos, nes neskaitote bulvarinės spaudos, nesuvokiate gilios “Siono išminčių protokolų”
tiesos, nemokate rašyti taip, kad mes suprastume, ir neišmanote net to, kas
aišku kiekvienam mažvaikiui. Tad, užuot postringavę apie toleranciją, malonėkite pasitraukti į šalį ir patylėti. Toleruokite mūsų neapykantą intelektui
kaip tokiam (“toleruokite” mūsų kalba reiškia “pakluskite mūsų verdiktui”).
Tolerancija nėra nei silpnų, bevalių, nei abejingų ar net labai ribotų
žmonių gyvenimo principas. Atvirkščiai, ji liudija apie jų jėgą, valdingumą,
susitvardymą, pasitikėjimą savimi, akiračio platumą, sugebėjimą pažvelgti
į save iš šalies. Kuo žmogus silpnesnis, kuo labiau nepasitiki savo protu,
teisumu, savo sprendimų galia, kuo labiau jis prikaustytas prie savo dalinio
asmeninio intereso ir požiūrio, kuo jis sunkiau nutuokia apie kitų žmonių
interesus, tuo labiau jis nepakenčia kitų nuomonių, tuo greičiau linkęs
kitiems užspausti burnas. Jis bijo išgirsti kitokias nuomones, vengia atviros
lygiateisių partnerių diskusijos, nepasitiki, kad jo požiūris gali atlaikyti kritinius išbandymus. Todėl jis linkęs tiesą ginti balso pakėlimu, autoritetu, savo
ypatinga padėtimi; su kitoniškomis pažiūromis kovoja ne argumentais, ne
stengiantis oponentą įtikinti, bet prievarta, spaudimu ar net neapykanta
priešininkui.
Yra du požiūriai į orumą kaip reiškinį. Vienas požiūris teigia, kad orumas
būdingas visiems žmonėms dėl privilegijuotos žmogaus padėties pasaulyje – tai žmogaus vertingumas. Kitas požiūris orumą pripažįsta ne visiems,
antai jis nepripažįstamas nepataisomiems nusikaltėliams. Taigi, orumui
nebūdinga: meilikavimas įsiteikiant kam nors galingesniam, tikintis iš to
naudos; primygtinis siūlymasis žmogui, kuris aiškiai nenori mūsų draugijos;
aklas paklusnumas ir savarankiškumo išsižadėjimas; elgesys ne pagal savo
įsitikinimus; ydingų įpročių nesuvaldymas, kitų bei savęs žeminimas.
Jei norime, kad kiti mums pripažintų teisę turėti savo pažiūras, įpročius
ir skonį, teisę laisvai tvarkyti savo gyvenimą, tai tą pačią teisę privalu pripažinti ir kitiems bei ją gerbti. Moralė įpareigoja laikytis abipusiškumo.
Aristotelis visos žmogaus veiklos tikslu laiko laimės siekimą. Pasak
Aristotelio, žmogus neturi jokio įgimto polinkio į dorybę, jokio sugebėjimo
skirti blogį ir gėrį, jokio dorinės veiklos turinio. “ Etinės dorybės mumyse
neatsiranda nei iš prigimties, nei iki prigimties – mes tik sugebame jų įsigyti,
o paskui jas išvystome įpratimo dėka”.
Tolerancija – tai protingų žmonių bendravimo, o kartu ir jų konfliktų
sprendimo būdas. Tolerancija liudija apie žmonių jėgą, valingumą, susitvarINFORMACIJA IR PATARIMAI DARBDAVIAMS

dymą, pasitikėjimą savimi, akiračio platumą, sugebėjimą pažvelgti į save iš
šalies. Kuo žmogus silpnesnis, nepasitiki savo teisumu, sprendimų galia, tuo
labiau jis nepakenčia kitų nuomonių. Todėl linkęs tiesą ginti pakeltu tonu,
savo ypatinga padėtimi, o neretai ir tiesiog fizine negalia.
Pagarba, rūpinimasis, atsakomybė, žinojimas, noras padėti kitam
asmeniui vystytis, Fromo požiūriu, - tobuliausia ryšio tarp žmonių forma,
žmones labiausiai suartinanti, kartu padedanti išlaikyti kiekvieno individualumą. Netolerantiškam žmogui su negalia kritika nepakeliama, o savikritika
neįmanoma. Visos jo jėgos sutelktos savigynai. Į kritiką jis žiūri kaip į grėsmę
savo reikšmingumui. Ypatingai daug tokių žmonių ne su įgimta, bet su įgyta
negalia, kuriems sunku susitaikyti su nauja, nelabai patrauklia patirtimi,
kurie ne tai, kad nemoka, bet labiau nedrįsta pažvelgti į save iš šalies.
Kita medalio pusė – taip dažnai minima žmonių su negalia integracija
į visuomenę. Kaip žmonės su negalia jaučiasi darbo kolektyve. Ar paisomas
profesinis taktas, t.y. sugebėjimas atitinkamai elgtis su bendradarbiais ir
kitais žmonėmis, neužgaunant ir neįžeidžiant jų orumo bei savigarbos
jausmų. Iš profesinės etikos vadovėlių žinoma, kad svarbiausias takto bruožas – žmoniškumo įtvirtinimas tarpusavio santykiuose. Ir neturėtume skirstyti darbuotojų į įgalius ir neįgalius – juk kiekvienas turintis darbo sutartį yra
tiesiog įmonės ar organizacijos darbuotojas ir turi tokias pačias pareigas ir
teises. Juk tolerantiškumas pagrįstas jautrumu ir pagarba kitam žmogui, jo
interesams, nuomonei bei jo žmogiškosios vertės pripažinimu.
Priimkime žmones su negalia į savo darb o kolektyvą kaip sau lygius
bendraminčius ir vertinkime ne jų išvaizdą, o kompetencijas. Bus paprasčiau
bendrauti, jei praktinėje veikloje greta profesinių principų nepamiršime
toleruoti ir bendražmogiškų vertybių principų, pavyzdžiui, tai, kad kiekvienas darbo kolektyvo narys (žmogus su negalia taip pat):
-

yra unikalus ir turi teisę toks būti;

- nebijos jausmų išraiškos darbo vietoje – juk kiekvienas turi teisę
saviraiškai tol, kol ji nepažeidžia kitų asmenų teisių;
- ne tik tikėsis, bet ir žinos, jog įvairiose darbinėse situacijose bus
išgirstas ir suprastas;
-

bus priimamas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori matyti kiti.

Akivaizdu, kad kiekvienas šių principų, atspindi darbuotojo tolerantiškumą praktinėje veikloje. Nors nereikėtų pamiršti, kad per didelės pakantos
ribos gali tapti pavojingomis ir net žalingomis. Taigi, darbo vietoje nereikia
bijoti kitokių požiūrių ir būti savikritiškais, neprimesti savo nuomonės ir įsitikinimų, kantriai išklausyti ir tik tuomet daryti išvadas.
Tolerancija kaip tik ir esanti viena iš praktinių tikrojo išmintingumo
reiškimosi formų. O išmintingumas – tai žmogaus tikrojo ir aukštojo dvasinio tobulumo rodiklis.
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ĮSTAIGOS, ĮGYVENDINANČIOS ŽMONIŲ SU NEGALIA
SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ:
•
•
•

•
•

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių skyrius
Vivulskio g. 11, Vilnius, tel.: (8 5) 266 4221, 266 4261
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo departamento
Vivulskio g. 13, Vilnius, tel.: (8 5) 231 6649, www.ndt.lt
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (viešojo administravimo įstaiga, priimanti sprendimus dėl:
- Neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
- Darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
- Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo)
draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
- Neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
- Bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.
Švitrigailos g. 10, Vilnius, tel.: (8 5) 233 9236, 233 9511
Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
A. Vivulskio g. 10, Vilnius, tel.: (8 5) 266 4280
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (aprūpina neįgaliuosius asmenis techninės
pagalbos priemonėmis)
Panerių g. 11, Vilnius, tel.: (8 5) 279 0189 , www.tpnc.lt

Respublikinės neįgaliųjų asociacijos:
•
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Labdarių g. 7/11, Vilnius, tel.: (8 5) 262 4866 , www.lass.lt
•
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”
Kaštonų g. 2/14-17, Vilnius, tel.: (8 5) 261 5223 , www.viltis.lt
•
Lietuvos kurčiųjų draugija
Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, tel.: (8 5) 262 81 15
•
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Saltoniškių g. 29/3, Vilnius, tel.: (8 5) 275 77 16
•
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Gėlių g. 7, Vilnius, tel.: (8 5) 269 1308, (8 5) 269 1309, http://www.negalia.lt/
•
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Žemaitės g. 21, Vilnius, tel.: (8 5) 216 1850, http://aplinka.110mb.com/index.html
•
Lietuvos paraplegikų asociacija
Vieškelio g. 9, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rykštynės k.
•
Informacinis kabinetas
Pramonės pr. 31, Kaunas, (8 37) 56 22 73, http://www.lpa.lt/
•
Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Donorystė“
Žolyno g. 3, Vilnius, (8-5) 27 99 001, 234 9205, www.donoryste.org
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