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Santrauka
Straipsnyje apžvelgiama neįgalių asmenų nedarbo situacija Lietuvoje, atliekama lyginamoji analizė, kuri parodo neįgalių asmenų nedarbo rodiklius ir bendro šalies nedarbo tendencijas. Pateikiami naujausi oficialios statistikos duomenys apie neįgaliuosius, jų profesinį mokymą, įdarbinimą, užimtumą ir kt. Įvertinamos neįgalių asmenų teisių į darbą bei užimtumą
realizavimo galimybės ir jų prielaidos Lietuvos sociume.
Straipsnyje analizuojamos tarptautinės Jungtinių Tautų sistemoje ir Europos regione
(Europos Bendrijos ir Europos Sąjungos) priimtos normos bei standartai dėl neįgalių asmenų
lygių teisių į darbą, vienodas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, profesinį rengimą, kvalifikacijos
kėlimą ir kt.
Straipsnyje nagrinėjami galiojantys ir naujai priimami Lietuvos teisės aktai, įteisinantys
pagrindines neįgalių asmenų teisės į darbą realizavimo nuostatas, pateikiamos nacionalinių
įstatymų, susijusių su neįgaliųjų teisių užtikrinimu bei gynimu, tobulinimo kryptys ir perspektyvos. Remiantis tarptautiniais standartais ir normomis, analizuojama, kaip nacionalinė teisinė
bazė, apimanti neįgalių asmenų teisių į darbą užtikrinimą bei lygių galimybių dalyvauti darbo
rinkoje garantavimą, veiksmingesnį integravimąsi į ją, atitinka minėtus tarptautinės teisės
principus.
Áþanga
2003 metai Europoje ir Lietuvoje buvo paskelbti Neįgaliųjų metais [1; 2]. Per juos buvo
siekiama esminių neįgaliųjų teisių užtikrinimo bei gynimo pasikeitimų. Šie metai Lietuvai buvo
reikšmingi ir dėl to, kad ji ruošėsi integracijai į tarptautinę bendriją, siekė įtvirtinti savo, kaip
lygiateisės bei lygiavertės demokratinės valstybės, statusą Europos valstybių sambūryje. Susidarė sąlygos Lietuvos valdžios bei valdymo institucijoms, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms žengti pažangos keliu, perimti pasaulio praktikoje įsitvirtinusius humanistinius
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tarptautinius standartus, keisti vyraujantį neįgaliojo, kaip išlaikytinio, stereotipą. Susidarė sąlygos koordinuotais veiksmais, konkrečiomis programomis ir nuoširdžiu dėmesiu skatinti šiuos
žmones siekti optimalaus savarankiškumo ir visaverčio gyvenimo.
Pasaulyje apie 600 milijonø þmoniø – beveik 10 proc. visos populiacijos – kenèia nuo
vienokios ar kitokios negalios. Daugiau nei 2/3 neágaliø asmenø gyvena besivystanèiose
ðalyse, kur jie yra tarp skurdþiausiai gyvenanèiø visuomenës nariø. Nesvarbu, kokios yra ðalies ekonominës sàlygos ir pragyvenimo lygis, socialinë politika ar kultûra, neágalûs þmonës
yra viena ið labiausiai paþeidþiamø, socialiai izoliuotø grupiø, patirianti ávairiø formø diskriminacijà bei socialinæ atskirtá dël susiformavusiø stereotipiniø neteisingø nuostatø ir dël ðiø
asmenø ribotø galimybiø dalyvauti ir pasitarnauti visuomenei. Ypaè pastebima neágaliøjø
diskriminacija, susijusi su jø uþimtumu. Neágaliøjø nedarbingumas net keletà kartø virðija
bendrà nedarbà.
Pastaruosius porà deðimtmeèiø tarptautinës bei regioninës bendrijos ir organizacijos
intensyviai kuria ir áteisina pagrindinius principus bei standartus, priima normas ir ávairaus
pobûdþio teisës dokumentus, reglamentuojanèius ir uþtikrinanèius, kad neágalieji visapusiðkai dalyvautø visuomenës gyvenime, turëtø lygias teises, kartu ir teisæ á darbà, prasmingà
uþimtumà bei dalyvavimà darbo rinkoje pagal savo galias ir gebëjimus.
Straipsnio tikslas – analizuojant Lietuvos teisinæ bazæ, reglamentuojanèià neágaliø
asmenø teisæ á darbà bei uþimtumà, pateikti iðvadas, kaip ði bazë atitinka tarptautinius standartus bei priimtas normas.
Uþdaviniai: 1) aptarti esamà neágaliø asmenø nedarbo situacijà Lietuvoje, palyginti jø
nedarbo rodiklius su bendromis ðalies nedarbo tendencijomis; 2) ávertinti Lietuvos neágaliø
asmenø teisës á darbà bei uþimtumà realizavimo galimybes; 3) aptarti pagrindines pasaulyje
(Jungtiniø Tautø Organizacijos ir jos specializuotos agentûros Tarptautinës darbo organizacijos) ir Europos regione priimtuose tarptautiniuose teisës dokumentuose áteisintas nuostatas ir principus dël neágaliø asmenø lygiø teisiø á darbà, vienodas darbo sàlygas, darbo uþmokestá, profesiná rengimà, kvalifikacijos këlimà ir kt.; 4) iðanalizuoti Lietuvos teisës aktus,
áteisinanèius pagrindines neágaliø asmenø teisës á darbà realizavimo nuostatas; 5) ávertinti,
kaip Lietuvos ástatymai atitinka tarptautinius standartus ir normas, apimanèias neágaliø asmenø teisiø á darbà uþtikrinimà bei lygiø galimybiø dalyvauti darbo rinkoje garantavimà.
Metodai: straipsnyje panaudota oficialiø statistiniø duomenø ir rodikliø analizë, Lietuvos ir uþsienio ðaliø mokslinës bei metodinës literatûros, ávairiø nacionaliniø ir tarptautiniø
norminiø aktø, reglamentuojanèiø negalià turinèiø asmenø teisiná statusà, jø teisiø ir interesø
uþtikrinimo garantijas, analizë, kokybinis praktiniø situacijø pristatymas, lyginamoji pateiktos
medþiagos analizë ir vertinimas.

Neágaliø asmenø uþimtumas Lietuvoje
Lietuvoje iki 2003 metø paskutinio ketvirèio, kai buvo apdoroti 2001 metø Lietuvos gyventojø suraðymo duomenys, nebuvo oficialiø duomenø apie neágaliuosius. Tokius specifinius duomenis rinko ir skelbë atskiros institucijos, remdamosi savo kompetencija. Todël neatsitiktinai á paskutinio gyventojø suraðymo lapà buvo átrauktas klausimas apie asmenø neágalumà – taip gauti duomenys apie neágaliuosius, jø invalidumo grupes ir negalios prieþastis. Surinkti duomenys leidþia suskirstyti neágaliuosius á ávairias demografines, socialines ir
ekonomines grupes, nustatyti jø gyvenimo sàlygas, apsirûpinimà bûstu ir kt.
Pagal suraðymo duomenis Lietuvoje 2001 metais buvo 262,9 tûkst. neágaliøjø, t. y. 7,5
proc. visø gyventojø, ið jø vyrø – 124,2 tûkst. (lyginamoji dalis (toliau – l. d.) – 47,2 proc.),
moterø – 138,7 tûkst. (l. d. – 52,8 proc.). Mieste gyveno 167,9 tûkst. neágaliøjø (l. d. – 63,9
proc.), kaime – 95,0 tûkst. (l. d. – 36,1 proc.) neágaliøjø [3]. Atsiþvelgiant á invalidumo nustatymo ypatumus Lietuvoje, iðskiriami statistiniai duomenys apie vaikø iki 16 metø neágalumà ir
16 metø bei vyresniø asmenø neágalumà pagal atskiras invalidumo grupes.
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Nuo 1990 metø pastebimos neágaliø asmenø uþimtumo bei ádarbinimo maþëjimo tendencijos, t. y. jeigu Lietuvoje 1990 metais dirbo 40 proc. neágaliø þmoniø, tai 2000 metais –
tik 17 proc., o 2002 metais dirbo tik apie 10 proc. neágaliø asmenø.
1 l e n t e l ë . Neágaliøjø (15 metø ir vyresniø) uþimtumas [3]
(2001 m. gyventojø ir bûstø suraðymo duomenys)

Absoliutus skaièius (N)
Uþimti
Bedarbiai
Neaktyvûs
Nenurodë
Lyginamoji dalis (proc.)
Uþimti
Bedarbiai
Neaktyvûs
Nenurodë

ið viso
25 444
10 010
215549
431
10,1
4,0
85,7
0,2

Neágalieji
vyrai
moterys
12 057
13 387
5 474
4 536
99 632
115 917
319
112
10,3
4,6
84,8
0,3

Gyventojai, neturintys negalios
ið viso
vyrai
moterys
1 248 376 619 764
628 212
298 367
166 331
132 036
973 683
358 412
615 271
32 128
18 719
13 409

10,0
3,4
86,5
0,1

48,9
11,7
38,1
1,3

53,3
14,3
30,8
1,6

45,2
9,5
44,3
1,0

Jeigu neágaliø asmenø nedarbas nuosekliai didëja, tai bendras nedarbo lygis Lietuvoje
pradeda pamaþu maþëti. Vidutinis metinis nedarbo lygis 2001 metais buvo 12,5 proc., o
2002 metais sumaþëjo 1,2 ir sudarë 11,3 proc. 2003 m. sausio 1 d. uþfiksuotas nedarbo lygis Lietuvoje buvo 10,9 proc.1
Suraðymo duomenimis, 2001 m. balandþio mënesá tik kas deðimtas neágalus þmogus
dirbo. Ðalyje buvo 25,4 tûkst. uþimtø neágaliøjø, t. y. 2 proc. visø uþimtø gyventojø. Moterys
sudarë 52,6 proc., vyrai – 47,4 proc. uþimtø neágaliøjø.
Nors pagal statistikà nedarbas egzistuoja visose pasaulio ðalyse, darbas vis tiek iðlieka
pagrindinë þmoniø egzistavimo dalis. Daugeliui darbas yra pirminis pajamø ðaltinis, nuo kurio priklauso jø fizinis iðlikimas. Tai yra esminë prielaida, leidþianti naudotis ne tik išgyvenimo
teisėmis, kurios apima maistà, apsirengimà, bûstà, darbas lemia ir kitø þmogaus teisiø: teisës á mokslà, kultûrà ir sveikatà, patenkinimà.
Neágalûs asmenys taip pat siekia pagal savo iðgales pasinaudoti teise á darbà bei uþimtumà. Registruodamiesi darbo birþose, jie tikisi ágyti tam tikrà profesiná pasirengimà ir
gauti darbà pagal savo iðgales.
2 l e n t e l ë . Neágaliøjø profesinis mokymas ir ádarbinimas [3]
(Lietuvos darbo birþos duomenys)

Uþregistruotø neágaliø bedarbiø skaièius per metus
Palyginimas su bendru bedarbiø skaièiumi (proc.)
Neágaliøjø, dalyvavusiø profesinio mokymo ir
perkvalifikavimo programose, skaièius
Vyrai
Moterys
Ásidarbinusiø neágaliøjø skaièius
Palyginimas su bendru ásidarbinusiø asmenø
skaièiumi (proc.)
1

1995
430
0,2

2000
4 294
1,7

2001
4 408
1,8

2002
5 880
2,4

...
...
...
136

166
...
...
1536

197
...
...
2033

257
96
161
1924

0,3

1,5

1,5

1,4

Lietuvos darbo biržos skelbiami duomenys. www.ldb.lt
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Pateikti skaièiai ir statistiniai duomenys rodo, kad neágaliesiems, ypaè turintiems sunkesnæ negalià bei invalidumo grupæ, ásidarbinti Lietuvoje yra beveik neámanoma.
1 paveikslas. Uþimti neágalieji (16 metø ir vyresni) pagal invalidumo grupes

2,1%

38,4%

59,5%

Pirma invalidumo grupė

Trečia invalidumo grupė

Antra invalidumo grupė

Kaip matyti 1 paveiksle, 2/3 uþimtø neágaliøjø turëjo treèiàjà (lengviausià) invalidumo
grupæ. Pirmosios (sunkiausios) grupës neágaliøjø dirbo vos 2 procentai. Tai patvirtina ir
Darbo birþos uþsakymu Darbo ir socialiniø tyrimø instituto atlikta nedidelës apimties sociologinë apklausa dël asmenø, turinèiø sunkià negalià, ásidarbinimo galimybiø. Apklausoje
dalyvavo 35 sunkios negalios (I, II gr.) asmenys, 8 darbo birþos ekspertai ir 25 darbdaviai.
Daugiau nei pusë (51,3 proc.) apklaustø darbdaviø neigiamai vertino sunkios negalios asmenø galimybes ásidarbinti, ir daugiau nei 60 proc. darbdaviø konkreèiai nurodë, jog tik nedidelë dalis sunkios negalios asmenø gali ásidarbinti (þr. 2 paveikslà).
2 paveikslas. Darbdaviø nuomonë apie asmenø, turinèiø sunkià negalià,
ásidarbinimo galimybes (proc.)
(Darbo ir socialiniø tyrimø instituto pateikti duomenys.)
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60,5

60

57,5

51,3
50

37,5

40

30,8
26,3

30
20
10

12,8

10,5
5,1

2,6

2,5

2,5

0

Dauguma sunkios negalios asmenų gali
įsidarbinti
Taip

72

Mažuma sunkios negalios asmenų gali
įsidarbinti
Dalinai

Ne

Sunkios negalios žmonių galimybės
įsidarbinti priklauso nuo negalios tipo

Nežinau

Paanalizavus 2001 metø gyventojø ir bûstø suraðymo duomenis, matyti, kad tik maþos
dalies neágaliø asmenø pagrindinis ðaltinis yra ið darbo gaunamos pajamos. Darbo uþmokestis yra pagrindinis pragyvenimo ðaltinis tik kas deðimtam mieste gyvenanèiam neágaliajam ir tik kas dvideðimt septintam neágaliajam, gyvenanèiam kaime. 205 tûkst. (78 proc.)
neágaliøjø kaip pagrindiná savo pragyvenimo ðaltiná nurodë pensijà arba kità ið valstybës
gaunamà finansinæ paðalpà. Oficiali statistika skelbia, kad Lietuvoje apie 16 tûkst. þmoniø
kasmet paskiriama invalidumo pensija, 2002 metø pabaigoje ðalyje buvo 189 tûkst. invalidumo pensininkø [4].
Pagal Nacionalinio þmogaus teisiø rëmimo ir apsaugos veiksmø Lietuvos Respublikoje
plano ágyvendinimo programà 2003 metais atlikto sociologinio tyrimo apie Lietuvos gyventojø poþiûrá á neágaliuosius duomenimis, 27,4 proc. respondentø socialinës integracijos problemas: mobilumà, darbà, uþimtumà ir pan., taip pat paminëjo kaip pagrindines gyvenimo
problemas, su kuriomis susiduria neágalus þmogus [5]. Tyrimo metu buvo konkreèiai analizuojama, kaip Lietuvos gyventojai vertina akløjø, kurèiøjø, judëjimo negalià ir psichinæ negalià turinèiø asmenø darbo, mokymosi, poilsio, kultûros ir sporto, vieðojo transporto sàlygas.
Daugiausia respondentø (net 53,2 proc.) neigiamai ávertino visø neágaliø asmenø gyvenimo
sàlygas, susijusias su darbu.
Apibendrinant galima teigti, kad daugelis neágaliøjø Lietuvoje negali pasinaudoti savo
teise á darbà arba turi tenkintis tik prastu, maþai mokamu darbu. Nors jei yra reikalinga pagalba, mokymai ir pritaikoma vieta, dauguma neágaliø þmoniø gali dirbti labai ávairius darbus,
pritaikytus, atsiþvelgiant á vyraujanèias darbo normas, pagal jø gebëjimus. Taigi reikia
papildomø priemoniø, uþtikrinanèiø neágaliø þmoniø lygias teises á produktyvø ir pelningà
darbà atviroje darbo rinkoje. Kai kurios priemonës ir reikalavimai yra áteisinti tarptautiniuose
dokumentuose, kuriø nuostatomis gali pasinaudoti Lietuva, priimdama savo nacionalinius
teisës aktus ir reglamentuodama su neágaliø asmenø ádarbinimu susijusius klausimus.

Tarptautiniai principai dël neágaliø asmenø teisës á darbà
Pasaulyje (ir Europoje) yra priimta nemaþai ávairaus pobûdþio tarptautiniø aktø, reglamentuojanèiø bei áteisinanèiø fundamentalias þmogaus teises, kurios apima ir teisës á darbà
realizavimo pagrindinius principus. Ðiame straipsnyje nebus plaèiau nagrinëjami bendrieji
þmogaus teisiø dokumentai (pvz., Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija, Tarptautinis ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø paktas, Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija, Europos socialinë chartija ir kt.), kuriuose teisë á darbà yra vienodai numatyta visiems þmonëms (taip pat ir neágaliems þmonëms). Analizuojami tik tie tarptautiniai
teisës aktai, kurie konkreèiai reglamentuoja neágaliø asmenø teisës á darbà bei profesinæ
reabilitacijà realizavimo garantijas ir tai, kaip ðios nuostatos atsispindi ir yra áteisintos Lietuvos teisës aktuose. Apþvelgiami Jungtiniø Tautø Organizacijos bei jos specializuotos agentûros Tarptautinës darbo organizacijos priimti dokumentai, su kuriø nuostatomis yra derinami Lietuvos Respublikos teisinius santykius reglamentuojantys teisës aktai. Taip pat analizuojami pagrindiniai su neágaliøjø teisës á darbà reglamentavimu susijæ Europos Sàjungos
teisës dokumentai ir Lietuvos ástatymø nuostatos, kurios, Lietuvai tapus tikràjà Europos Sàjungos nare, turi bûti suderintos su minëtais dokumentais.

Jungtiniø Tautø sistemoje priimti tarptautiniai dokumentai
Nuo pat ákûrimo pradþios Jungtiniø Tautø Organizacija (toliau – JTO) rûpinosi neágaliø
þmoniø statusu bei jø teisëmis. Ji pripaþino, kad neágaliø asmenø diskriminavimas neigiamai
veikia visos bendruomenës ekonominá ir socialiná vystymàsi. JTO siekë skelbti ir skatinti neágaliøjø teises, grásdama jas pagrindiniais principais, paremtais fundamentaliomis visø þmo73

niø laisvëmis ir lygybe. Siekdama uþtikrinti neágaliø þmoniø apsaugà, JTO 1971 metais priëmë Jungtiniø Tautø sutrikusio intelekto asmenø teisiø deklaracijà, 1975 metais priëmë
Jungtiniø Tautø neágaliø asmenø teisiø deklaracijà, o 1993 metais – Lygiø galimybiø neágaliems þmonëms teikimo bendràsias taisykles. Ið pradþiø pastaràsias taisykles buvo siekiama
priimti kaip Konvencijà dël neágaliø asmenø teisiø, taèiau, nepasiekus konsensuso, buvo
priimtos Bendrosios taisyklës, kuriø preambulëje nurodoma, jog „nors taisyklës nëra privalomos, jos gali tapti tarptautiniu mastu priimtinomis paprotinëmis taisyklëmis, jei joms pritartø ir taikytø daugelis valstybiø, gerbianèiø tarptautinës teisës normas. Taisyklës moraliðkai
ir praktiðkai ápareigotø valstybes imtis priemoniø, kad neágalûs asmenys turëtø lygias galimybes su kitais“ [6]. Visi ðie tarptautiniai dokumentai pateikia rekomendacijas, kuriomis vadovaudamosi valstybës turëtø rengti ir vykdyti visas neágaliøjø socialinës integracijos priemones.
Nemaþà indëlá áteisinant neágaliø asmenø teises á darbà turëjo Jungtiniø Tautø Organizacijos 1919 metais ákurta specializuota agentûra Tarptautinë Darbo Organizacija (toliau –
TDO). Ðios organizacijos tikslas yra skatinti moterø ir vyrø galimybes ágyti tinkamà ir produktyvø darbà laisvës, lygybës, apsaugos ir þmogiðkojo orumo sàlygomis. TDO siekia skatinti ir uþtikrinti fundamentalius principus ir teises darbinëje veikloje, kurti didesnes moterø ir
vyrø tinkamo darbo apsaugojimo galimybes, plësti socialinës apsaugos garantijas ir jø
veiksmingumà, todël ji viena ið pirmøjø savo dokumentuose áteisino neágaliø þmoniø teises ir
lygias galimybes á darbà, profesiná mokymà bei reabilitacijà. Pasak Jungtiniø Tautø Specialiojo Kontrolieriaus negalios klausimais, „nuo ákûrimo TDO niekada nesiliovë tvirtinti, kad
neágaliems asmenims (nesvarbu, koks yra jø negalios pobûdis bei prieþastys) turi bûti uþtikrintos visos profesinës reabilitacijos, profesinio konsultavimo, mokymo ar persikvalifikavimo
galimybës, kartu ir galimybës ásidarbinti ir bendroje darbo rinkoje, ir apsaugotose darbo
vietose“ [7, p. 9–10].
Pagrindinës TDO priimtos konvencijos ir rekomendacijos, áteisinanèios neágaliøjø teisæ
á darbà bei jos garantijas, yra ðios:
• 1955 m. Rekomendacija dël neágaliøjø profesinës reabilitacijos (Nr. 99);
• 1958 m. Konvencija Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111) ir
1958 m. Rekomendacija Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr.
111);
• 1975 m. Konvencija Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus
išgales (Nr. 142);
• 1983 m. Konvencija Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo (Nr. 159) ir
1983 m. Rekomendacija Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo (Nr. 168).
1995 metais visos minëtos TDO konvencijos ásigaliojo ir ágijo privalomà teisiná statusà
Lietuvoje. Nuo 1971 metø, priimant kiekvienà tarptautiná dokumentà, nuostatos dël neágaliø
asmenø teisës á darbà bei uþimtumà buvo vis pleèiamos ir tobulinamos, papildomos viena
kita. Vis dëlto galima iðskirti keletà pagrindiniø visuose minëtuose dokumentuose áteisintø
principø.

Neágaliø asmenø ádarbinimo pagrindiniai principai
Pirmiausia visuose Jungtiniø Tautø sistemoje priimtuose dokumentuose yra pabrëþiamos ir áteisinamos neágaliø asmenø lygios galimybės ir teisė į darbą be diskriminacijos
dël jø negalios. Ði teisë apibrëþiama kaip „teisë atlikti naudingà darbà bei ásijungti á bet kokià
kità prasmingà uþimtumo veiklà kiek ámanoma pagal savo galimybes“ [8], teisë á „naudingà,
pelningà bei atlygintinà uþimtumà“ [9], teisë „turëti lygias galimybes á produktyvø bei pelningà darbà darbo rinkoje“ [6].
1958 m. Konvencija Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, apibrëþdama
diskriminacijos sàvokà, suteikia valstybëms narëms prerogatyvà nuspræsti nelaikyti diskrimi74

nacija tam tikros specialios priemonës, numatytos tam tikriems asmenims, kuriems dël jø lyties, amþiaus, invalidumo „yra visuotinai pripaþinta ypatinga apsauga ar pagalba“ [8].
Nuostatos dël neágaliø asmenø profesinio orientavimo bei profesinio rengimo politikos
plëtojimo ápareigoja valstybes „priimti ir plëtoti visapusiðkà ir koordinuotà profesinio orientavimo ir profesinio rengimo politikà ir programas, glaudþiai susijusias su uþimtumu, (...)
stengdamosi garantuoti, kad visapusiðkas informavimas ir visa apimantis orientavimas bûtø
prieinami vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems, áskaitant atitinkamas programas asmenims
su fiziniais ir protiniais sutrikimais“ [9]. Visiðko dalyvavimo bei lygybës principai reikalauja
„pagal galimybes suformuluoti nacionalinæ politikà dël neágaliø asmenø profesinës reabilitacijos bei ádarbinimo ne tik specializuotose institucijose bei apsaugotose darbo vietose, bet
kartu su negalios neturinèiais þmonëmis bendruose mokymo centruose ir atviroje darbo rinkoje“ [10]. Taèiau, kaip matyti ið nuostatø formuluoèiø, ði sritis palikta tvarkyti, remiantis
valstybiø nariø geranoriðkumu, arba yra priklausoma nuo valstybës ekonominiø sàlygø ir
galimybiø.
Su minëta profesinio orientavimo politika labai susijæs teisės į profesinį mokymą ir
darbo įgūdžių vystymą principas. Darbo ágûdþiø ugdymas yra labai svarbus neágaliems
asmenims, kadangi darbo ágûdþiø gerinimas didina ðiø asmenø savarankiðkumà ir savigarbà. Taèiau nuostatos dël neágaliø asmenø teisës á profesiná rengimà ir reabilitacijà, kurios
uþtikrintø jø galimybiø bei ágûdþiø didinimà ir pagreitintø jø integracijà, dalyvavimà profesinëje reabilitacijoje kartu su kitais asmenimis, pastebimos daugiausia tik rekomendacinio
pobûdþio tarptautiniuose dokumentuose (pvz., 1975 metø Jungtiniø Tautø neágaliø asmenø
teisiø deklaracijoje, 1955 metø Rekomendacijoje dël neágaliøjø profesinës reabilitacijos,
1993 metø Jungtiniø Tautø bendrosiose taisyklëse ir kt.).
Teisės į saugią ir tinkamą darbo vietą principas yra ypaè reikðmingas neágaliesiems,
kadangi jiems daþnai reikia pritaikyti darbo uþduotis ir standartus, atitinkanèius jø individualias galimybes. Visos minëtos konvencijos mini toká reikalavimà valstybëms: nacionalinë politika privalo siekti profesinës reabilitacijos ir uþimtumo priemoniø pritaikymo ir prieinamumo
visoms neágaliø asmenø kategorijoms.
Neágaliøjø teisingo (nešališko) priėmimo į darbą principu grindþiama teisinga ádarbinimo politika. Toks neágaliøjø ádarbinimas uþtikrina tai, kad darbo sàlygos atitinka neágaliøjø galimybes bei jø reintegracijà, todël turi bûti skatinamas neágaliø darbuotojø skaièiaus
atviroje darbo rinkoje augimas.
Tarptautiniuose dokumentuose áteisinama konkreti priëmimo á darbà politika ir reikalavimai, „skatinant neágaliøjø ádarbinimà atviroje darbo rinkoje, (...) imantis priemoniø teikiant
bei vertinant kitas susijusias paslaugas, ágalinanèias neágalius asmenis apsaugoti, iðlaikyti
bei kelti kvalifikacijà“ [10]. TDO rekomendacijoje Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir
užimtumo teigiama, jog vykdant priëmimo á darbà politikà pirmiausia turi bûti „siekiama visiðko neágaliø asmenø dalyvavimo atviroje darbo rinkoje, o toms neágaliø asmenø grupëms,
kurioms darbas atviroje rinkoje negali bûti ámanomas, numatoma atitinkama valstybës parama kuriant apsaugotas darbo vietas“ [10]. Vadovaujantis Jungtiniø Tautø bendrosiomis
taisyklëmis, apsaugotos arba remiamos darbo vietos neágaliesiems gali bûti kaip ádarbinimo
atviroje darbo rinkoje alternatyva [6].
Teisingà neágaliø asmenø teisiø ágyvendinimà uþtikrina tinkamos darbo sąlygos bei
teisingas atlyginimas. Tinkamø sàlygø neágaliesiems uþtikrinimà plaèiausiai reglamentuoja
Jungtiniø Tautø bendrosios taisyklës, kuriose teigiama, jog valstybiø programose turi bûti
numatytos priemonës, kuriø „tikslas – sukurti ir pritaikyti darbo vietas bei patalpas, kad jos
taptø tinkamos neágaliems þmonëms; svarbus naujø technologijø sukûrimas bei neágaliøjø
aprûpinimas kompensacine technika, ágalinanèia juos dirbti; teikti tinkamà neágaliøjø mokymà, paramà bei pagalbà (individualaus asistento, vertëjo paslaugos)“ [6].
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Europos regione priimti standartai dël neágaliøjø teisës á darbà
Vertinant Europos regione (Europos Bendrijoje) priimtas teisines nuostatas dël neágaliøjø teisës á darbà, bûtina nurodyti, jog be bendrøjø dokumentø: Pagrindinës þmogaus teisiø
ir laisviø apsaugos konvencijos (1950 m.), Europos socialinës chartijos (1961 m., pataisyta
1991 m.), numatanèiø visiems asmenims vienodas teises á darbà, tinkamas darbo sàlygas ir
kitas garantijas, nëra priimta specialiø privalomojo pobûdþio dokumentø, uþtikrinanèiø neágaliøjø teises. Paminëtini tik ðie rekomendacinio pobûdþio Europos Bendrijos priimti dokumentai, susijæ su neágaliø asmenø teisëmis:
• 1992 m. Rekomendacija dël nuoseklios politikos, susijusios su neágaliais asmenimis.
Joje pastebimi pagrindiniai politikos principai dël neágaliø asmenø reabilitacijos bei
integracijos, kuri turi bûti vystoma visose bendrijos gyvenimo srityse;
• 1995 m. Neágaliø asmenø profesinio ávertinimo chartija, skatinanti poþiûrio pasikeitimà: asmens profesiniai sugebëjimai (galios) – o ne negalia – turi bûti ávertinami ir
siejami su konkretaus darbo reikalavimais. Ði chartija nustato Europoje bendrà neágaliø asmenø profesinio ávertinimo sistemà ir pateikia pagrindinius sektinus etinius ir
metodologinius principus.
Gana ilgai daugelyje Europos valstybiø ástatymai konkreèiai nedraudë diskriminacijos,
susijusios su negalia. Buvo tikima, jog neágalûs þmonës jauèia didþiausià socialinës apsaugos, globos ir pagalbos poreiká, teigiama, jog dauguma ðiø asmenø negali uþsitikrinti ið
darbo gaunamø pajamø bei vien dël tam tikro neágalumo nustatymo yra priklausomi nuo
paðalpø. Socialinës apsaugos poþiûris garantavo pagrindines socialinës apsaugos ir rûpybos priemones neágaliems asmenims, taèiau ástatymai tik retais atvejais áteisino neágaliø asmenø teisiná statusà bei jø teises. Ástatymai neuþtikrino neágaliesiems lygiø teisiø ir galimybiø,
daþnai net skatino tokiø þmoniø galiø atëmimà ir jø segregacijà visuomenëje, nustatydami
specialaus ugdymo, apsaugoto ádarbinimo ar apgyvendinimo formas. Nors diskriminacija
seniai suvokiama kaip þmogaus teisiø srities aspektas, bet tik pastaraisiais metais neágalûs
þmonës pripaþinti teisiø subjektais, o jø negalia ávertinta kaip diskriminavimo pagrindas.
Paskutinájá deðimtmetá Europos Bendrija aktyviai siekë uþtikrinti socialinæ apsaugà visoms
socialinëms grupëms ir realizuoti nediskriminavimo politikà. Perëjimas nuo neágaliøjø socialinës apsaugos prie jø civiliniø teisiø modelio buvo lydimas daugelio metø ávairiø valstybinio
lygmens ir nevyriausybinio sektoriaus atstovø lobistinës veiklos, pasinaudota tokiø valstybiø
kaip JAV ilgamete praktika.
Pirmasis labai svarbus þingsnis, áteisinant neágaliøjø statusà, remiantis þmogaus teisiø
kontekstu, buvo þengtas 1997 metais, kai buvo pasiraðytas Europos Sàjungos Amsterdamo
Susitarimas ir á já átrauktas 13 straipsnis, kuris numatë teisiná pagrindà imtis reikiamø priemoniø kovai su diskriminacija, kuri susijusi su lytimi, rase ar etnine kilme, religija ar ásitikinimais,
negalia, amþiumi ar lytine orientacija [11].
Antrasis svarbus þingsnis, konkreèiai ágyvendinant 13 straipsnio nuostatas dël nediskriminavimo, buvo Europos Sàjungos Tarybos 2000 m. lapkrièio 27 d. priimta Direktyva, nustatanti vienodø sàlygø taikymo uþimtumo ir profesinëje srityje bendruosius pagrindus (toliau – Direktyva) [12; 13]. Ðios Direktyvos tikslas – nustatyti kovos su diskriminacija dël religijos ar ásitikinimø, negalios, amþiaus ar seksualinës orientacijos uþimtumo ir profesinëje
srityje bendrus pagrindus, siekiant valstybëse narëse ágyvendinti vienodø sàlygø taikymo
principà. Ði direktyva yra ypatingai svarbi uþtikrinant neágaliøjø teises á darbà, nes pirmà
kartà negalia konkreèiai minima kaip nediskriminavimo pagrindas, ir neágalieji tampa apsaugos nuo diskriminavimo subjektais. Direktyva draudþia tiesioginæ ir netiesioginæ diskriminacijà, priekabiavimà ir nurodymà diskriminuoti pagal visus direktyvoje nurodytus poþymius
dël atrankos kriterijø bei priëmimo á darbà sàlygø, profesinio orientavimo bei mokymo, ádarbinimo ir darbo sàlygø, áskaitant uþmokestá uþ darbà. Be to, Direktyva áteisina galimybæ ginti
nediskriminavimo teisæ atitinkamais teisiniais/administraciniais veiksmais, árodymø naðtos
perkëlimà, apsaugà nuo viktimizacijos (pvz., atleidimo ið darbo) besiskundþiantiems ar pa76

teikiantiems árodymus asmenims, kaip liudininkams, informacijos apie naujus nediskriminacijos ástatymus skleidimà, dialogo tarp vyriausybës ir socialiniø partneriø bei nevyriausybiniø
organizacijø skatinimà; sankcijas diskriminavimo atvejais.
Direktyvai ágyvendinti „valstybës narës imasi bûtinø priemoniø uþtikrinti, kad bûtø panaikinti visi ástatymai ir kiti teisës aktai bei nuostatos, kurios prieðtarauja vienodø sàlygø taikymo principui“ [14]. Direktyvoje nustatytas 3 metø laikotarpis, t. y. iki 2003 m. gruodþio 2
d., per kurá valstybës narës priima ástatymus ir kitus teisës aktus, bûtinus, kad bûtø laikomasi
ðios direktyvos nuostatø. Valstybëms narëms gali bûti skiriamas papildomas 3 metø laikotarpis, kitaip tariant, ið viso skiriami 6 metai ðios direktyvos nuostatoms dël diskriminacijos,
susijusios su amþiumi ir negalia, ágyvendinti. Apie termino pratæsimà jos ápareigotos nedelsdamos praneðti Komisijai, o vëliau kasmet Komisijai pateikti ataskaitas apie veiksmus, kuriø
valstybë imasi su diskriminavimu dël amþiaus ar negalios susijusioms problemoms spræsti, ir
apie su jø ágyvendinimu pasiektà paþangà.
Paminëtina, jog 2003 m. pabaigoje ið 15 dabartiniø Europos Sàjungos valstybiø nariø,
tik dvi – Belgija ir Ðvedija – atitiko minimalius Direktyvos ágyvendinimo standartus. Kitose
ðalyse á nacionalinius ástatymus perkeltos ne visos Direktyvos nuostatos arba iðvis nenumatyta priimti jokiø ástatymø ðioje srityje.
Visi tarptautiniai teisiniai aktai ir dokumentai (privalomo ar rekomendacinio pobûdþio)
áteisina juos pripaþinusiø, pasiraðiusiø ir ratifikavusiø valstybiø politinius, teisinius bei moralinius ásipareigojimus laikytis juose áteisintø nuostatø uþtikrinti ir ginti þmoniø teises. Lietuva,
ratifikuodama minëtus tarptautinius dokumentus, taip pat ásipareigojo ne tik tarptautinei
bendrijai, svarbiausia, ir savo ðalies pilieèiams pripaþinti bei laikytis jø normø.

Lietuvos ástatymø, reglamentuojanèiø neágaliø asmenø teisæ á darbà,
atitikimas tarptautines normas ir reikalavimus
Aptariant minëtø svarbiausiø tarptautiniø nuostatø dël neágaliøjø lygiø teisiø á darbà uþtikrinimà bei áteisinimà Lietuvos Respublikos ástatymuose, paminëtina, jog neágaliø asmenø
užimtumas ir ásidarbinimo galimybës Lietuvoje vis dar beveik neámanomi. Lietuvos ástatymai
áteisina pagrindines teises á darbà, á saugià darbo aplinkà, á teisingà uþmokestá uþ darbà ir
garantuoja socialinæ apsaugà nedarbo atveju visiems asmenims (taigi ir neágaliems þmonëms) bei numato papildomas uþimtumo garantijas neágaliesiems. Vis dëlto ðios normos
nëra pakankamai veiksmingos. Teisæ á darbà bei uþimtumà pirmiausia nustato bendrieji Lietuvos ástatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis áteisina pagrindinæ nuostatà, jog „kiekvienas þmogus gali laisvai pasirinkti darbà bei verslà ir turi teisæ turëti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ darbà ir socialinæ apsaugà nedarbo atveju“[16].
Nuo 2003 m. sausio 1 d. ásigaliojæs Darbo kodeksas yra pagrindinis teisës aktas, reglamentuojantis darbo teisinius santykius Lietuvoje. Jame áteisinami pagrindiniai darbo teisës
principai ir reikalavimai, kurie gali bûti detalizuojami atskiras darbo santykiø sritis reglamentuojanèiuose kituose ástatymuose ir teisës aktuose. Darbo kodekse yra iðskirtos, áteisintos ir
taikomos nuostatos bei garantijos, susijusios su neágaliø asmenø ádarbinimu. Detaliai neágaliø asmenø ásidarbinimo bei uþimtumo garantijas apibrëþia Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas. Jo nuostatos yra suderintos su minëtais tarptautiniais dokumentais, taèiau yra ir ðiokiø tokiø neatitikimø.
Pirmiausia Invalidų socialinės integracijos įstatymas áteisina vienà ið neágaliøjø socialinës integracijos principø: „Invalidai ugdomi, mokomi, ágyja profesijà, dirba, uþsiima naudinga veikla pagal savo sugebëjimus, interesus ir galimybes.“ Ástatymo 17 straipsnyje nurodoma, jog „invalidai pasirenka darbà pagal savo fizinæ ir psichinæ bûklæ, profesiná pasirengimà ir interesus arba verèiasi kita ástatymø nedraudþiama veikla. Darbdavys negali atsisakyti priimti á darbà invalido arba kitaip já diskriminuoti vien dël jo invalidumo, jeigu invalido
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kvalifikacija yra tinkama“ [17]. Neágalieji ádarbinami áprastose darbo vietose arba specialiai
jiems árengtose darbo vietose. Neágaliøjø darbo vietø ir profesijø reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ir Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos (18 str.). Pastaroji ástatymo nuostata pirmiausia neatitinka laisvo darbo pasirinkimo principo, be to, ið dalies prieðtarauja 17
straipsnio nuostatai, jog „invalidai pasirenka darbà pagal savo fizinæ ir psichinæ bûklæ, profesiná pasirengimà ir interesus“ [17].
Atsiþvelgiant á tarptautinius standartus, galima teigti, jog Lietuvos ástatymuose nepakankamai akcentuotas neágaliø þmoniø ádarbinimo atviroje darbo rinkoje prioritetas, plaèiau
kalbama tik apie papildomas arba specialiai árengiamas darbo vietas. Ástatymai numato papildomø darbo vietø steigimo neágaliesiems kvotø sistemà, kai privalomai nustatoma darbdaviams ádarbinti I ir II grupiø invalidus. Kvotomis numatytose darbo vietose gali bûti ádarbinami ávairios negalios asmenys. Be to, „invalido, kurio integracija á darbà reikalauja ið darbdavio ypatingø pastangø, ádarbinimas gali bûti prilygintas 3 invalidø ádarbinimui“ [17]. Tokios
ástatymo nuostatos sunkina tam tikro pobûdþio (pvz., proto ar psichikos) ar sunkesnio laipsnio negalià turintiems asmenims galimybæ ásidarbinti, nes darbdaviai paprastai ádarbina
lengvesnës fizinës negalios asmenis.
Minëta kvotø sistema, kuria daþniausiai gali pasinaudoti tik nesunkià negalià turintys
asmenys, neatitinka ir kai kuriø minëtø tarptautiniø reikalavimø dël profesinio reabilitavimo
bei uþimtumo priemoniø taikymo ir prieinamumo visoms neágaliø asmenø kategorijoms. Be
to, neágaliøjø teisë á darbà ir galimybë uþsidirbti gyvenimui nebus tinkamai realizuota, jeigu
vienintelë galimybë tai padaryti bus darbas papildomai valstybës remiamose darbo vietose
[18], todël valstybë turi imtis priemoniø, kurios uþtikrintø neágaliojo teisæ dirbti áprastinëje
darbo vietoje. Minëta Europos Sàjungos 2000 m. uþimtumo direktyva specialiai nenustato
teisinës apsaugos, ádarbinant neágalius asmenis á kvotomis nustatytas vietas, nors kvotø sistema gali bûti laikoma pozityviosios diskriminacijos priemone. Taèiau Direktyva teikia didesná prioritetà neágaliø asmenø integracijai á atvirà darbo rinkà, o ne specialiai neágaliesiems
atskirtø ádarbinimo vienetø kûrimui [15].
Lietuvos ástatymai papildomas garantijas neágaliesiems numato ne tik ásidarbinant, bet
ir atleidþiant juos ið darbo, nustatant papildomas darbo sàlygas, darbo ir poilsio laikà ir pan.
Invalidø socialinës integracijos ástatymas (19 str.) áteisina nuostatà, jog „darbdavys savo iniciatyva gali atleisti ið darbo invalidà, nesant ðio asmens kaltës, tik gavæs savivaldybës globos ir rûpybos institucijos sutikimà ir prieð 4 mënesius raðtu praneðæs invalidui apie numatomà atleidimà“ [17]. Taip pat neágaliesiems gali bûti sudaromos specifinës darbo sàlygos
pagal invalidumà nustatanèiø komisijø iðvadas: jei invalidumà nustatanèiø komisijø iðvados
nenumato kitaip, neágalieji, remiantis jø pageidavimu, atleidþiami nuo virðvalandinio darbo,
darbo poilsio, ðvenèiø dienomis ir nakties metu, remiantis komisijos iðvada, jiems gali bûti
numatytas sutrumpintas darbo laikas. Invalidø socialinës integracijos ástatymas pakartoja
Darbo kodekso (166 str., 170 str.) nuostatas, jog neágaliesiems suteikiamos kasmetinës 35
kalendoriniø dienø atostogos, jog neágaliesiems, tëvams, globëjams, rûpintojams, slaugantiems neágalø asmená, kuriam nustatytas nuolatinës slaugos bûtinumas, suteikiamos 30 kalendoriniø dienø nemokamos atostogos jø pageidaujamu laiku [19].
Nedarbo atveju teikiamà apsaugà Lietuvos gyventojams reglamentuoja Bedarbiø rëmimo ástatymas. Ástatymo 7 straipsnis nurodo, jog neágalûs asmenys yra papildomai remiami darbo rinkoje. Lietuvoje bedarbiais laikomi „nedirbantys darbingo amþiaus darbingi
asmenys, nesimokantys dieninëse mokymo ástaigose, neturintys pakankamø pragyvenimo
lëðø, uþsiregistravæ gyvenamosios vietos teritorinëje darbo birþoje kaip ieðkantys darbo ir
pasirengæ priimti pasiûlymà ásidarbinti arba mokytis profesijos“ [20]. Tokiais atvejais jiems
taikomos valstybës uþimtumo garantijos: nemokamos profesinio orientavimo ir konsultavimo
paslaugos bei informacija apie laisvas darbo vietas; nemokamos darbo birþos paslaugos
ásidarbinant; nemokamas profesinis mokymas nedarbo atveju; galimybë nedarbo atveju
dirbti vieðuosius ir Uþimtumo fondo remiamus darbus; bedarbio paðalpa. Neágalieji, kaip
papildomai remiami asmenys, turi pirmumo teisæ á visas ðias valstybës teikiamas uþimtumo
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garantijas. Taèiau praktikoje neágaliems asmenims iðkyla nemaþai kliûèiø pasinaudoti ðiomis
garantijomis. Daþnai Lietuvoje, nustatant asmeniui invalidumo grupæ, nurodoma, jog asmuo
yra nedarbingas. Ágijæs nedarbingumo statusà, jis apskritai darbo birþoje neregistruojamas,
todël negali gauti jos teikiamø paslaugø, susijusiø su profesiniu mokymu, rengimu bei persikvalifikavimu, negali gauti ir bedarbio paðalpos. Aiðku, prarandama ir galimybë dirbti ir uþsidirbti papildomø lëðø pragyvenimui. Daþnai neágaliems asmenims yra neágyvendinami ir
ástatymø keliami reikalavimai pasinaudoti atskiromis uþimtumo garantijomis, pavyzdþiui: neágalieji dël savo negalios pobûdþio daþnai neturi jokio darbo staþo, reikalingo bedarbio paðalpai gauti, ir negali ávykdyti bendrø vieðøjø darbø, kuriems siunèia darbo birþos, todël neturi teisës gauti bedarbio paðalpos.
Kita itin svarbi neágaliems asmenims uþimtumo garantija yra organizuojamas nemokamas profesinis mokymas. Pagrindinis profesinio mokymo tikslas – sudaryti galimybes ieðkantiems darbo asmenims ásigyti profesijà, pakelti kvalifikacijà arba persikvalifikuoti pagal
poreiká darbo rinkoje, suteikti asmenims papildomà profesinæ kompetencijà arba naujà kvalifikacijà. Norintiems ásidarbinti neágaliems þmonëms iðkyla profesiniø ágûdþiø ágijimo ir atkûrimo problema, reikia papildomø profesinës reabilitacijos paslaugø, profesinio mokymo ar
perkvalifikavimo. Profesinës reabilitacijos priemonës apima pagalbà, reikalingà ásigyti profesijà, specialybæ, iðmokti amato, darbo vietos steigimà ir iðsaugojimà, kvalifikacijos këlimà,
perkvalifikavimà ir kt. [17]. Darbo birþos ir Darbo rinkos mokymo tarnyba organizuoja neágaliøjø profesiná mokymà ir reabilitacijà, kurià, sudarydamos individualias neágaliøjø reabilitacijos programas, vykdo savivaldybiø globos ir rûpybos institucijos, socialinës globos ir rûpybos ástaigos (pensionatai), ugdymo, mokymo ástaigos, pati darbo birþa, atskiri darbdaviai,
invalidø visuomeninës organizacijos ir jø ámonës, specialiosios profesinës ir socialinës invalidø reabilitacijos ástaigos, kitos ástaigos ir organizacijos. Taèiau neágaliems þmonëms profesinë reabilitacija tebëra sunkiai prieinama. Ðiuo metu ávairios mokymo ástaigos ðalyje yra parengusio 80 programø, tinkanèiø neágaliesiems. Deja, jos yra tinkamos tik asmenims, turintiems lengvesnio pobûdþio negalià, daþniausiai III grupës invalidams. Sunkià negalià turinèiø, bet dirbti galinèiø invalidø perkvalifikavimo bei ádarbinimo problemos praktiðkai tebelieka neiðspræstos. Paminëtina, jog tam tikros negalios (pvz., sutrikusio intelekto) asmenims
Darbo birþa visiðkai nëra parengusi ir adaptavusi profesinio rengimo programø, todël ðios
iniciatyvos imasi iðimtinai nevyriausybinës organizacijos ir specialios mokymo ástaigos, kuriø
pastangomis ásteigtuose dienos uþimtumo ir mokymo centruose neágaliems asmenims teikiamos ne tik socialiniø, bet ir profesiniø ágûdþiø, specialybës mokymo paslaugos.
Darbo birþos duomenimis, 2002 metais profesinio rengimo ar perkvalifikavimo programose dalyvavo 257 neágalûs asmenys. 2003 metais 328 neágalûs asmenys dalyvavo
profesinio rengimo programose, ið jø 11 turëjo I invalidumo grupæ, 83 – II invalidumo grupæ
ir 234 – III invalidumo grupæ. Tiesa, neturima duomenø apie jø negalios pobûdá.
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, pastebimas ypaè aktyvus teisinës bazës, susijusios
su neágaliaisiais, vystymasis per pastaruosius keletà metø. 2003 metø paskelbimas Lietuvos
neágaliøjø metais ir 2003 metais patvirtintas Lietuvos neįgaliųjų metų veiksmų planas áteisino
pagrindines valstybës veiklos kryptis, kuriø tikslas – uþtikrinti neágaliesiems apsaugà nuo
diskriminacijos, lygias teises ir galimybes naudotis priemonëmis, kurios stiprintø jø nepriklausomumà, socialinæ ir ekonominæ integracijà, dalyvavimà visuomenës gyvenime [21].
Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintos Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metais programos nuostatose reglamentuojamos veiksmingesnës neágaliøjø darbinio uþimtumo priemonës, kurios yra svarbi ir neatskiriama bendros nacionalinës
uþimtumo strategijos dalis [22]. Ðios programos siekis – veiksmingiau remti neágaliø asmenø
uþimtumà, kuriant prieinamà visiems norintiems ir galintiems dirbti neágaliesiems uþimtumo
rëmimo sistemà, sudaranèià jiems sàlygas konkuruoti bendroje darbo rinkoje arba ásidarbinti
specialiose ámonëse, kuriose jiems bus pritaikytos darbo vietos. Specialiai neágaliøjø
teisëms bei socialinei integracijai skatinti 2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtinta Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metams programa,
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kurios pagrindinis tikslas – siekti lygiø neágaliø þmoniø galimybiø, planuojant socialinës jø
integracijos veiksmus, atitinkanèius valstybës tarptautinius ir vidaus politikos tikslus ir ásipareigojimus, ir numatant ðiø veiksmø ágyvendinimo strategijà [23].
Lietuvoje, vykdant bendràjà socialinës apsaugos sistemos reformà, yra atsiþvelgiama á
besikeièianèià situacijà pasaulyje, á besivystanèias naujas neágaliøjø teisiø kryptis. Pastebimas ir besikeièiantis poþiûris á neágaliuosius: vykdomos ne tik trumpalaikës, bet ir ilgalaikës
valstybës programos, skirtos neágaliø þmoniø socialinei integracijai ágyvendinti, rengiami
konkretûs ástatymai, áteisinantys ir ginantys jø teises, interesus. 2004 m. sausio 20 d. priimtas
Valstybiniø ðalpos iðmokø ástatymas (ásigaliojo nuo 2004 m. balandþio 1 d.).
2004 m. geguþës 11 d. priimtas naujas Neágaliøjø socialinës integracijos ástatymas, kuris ásigalios nuo 2005 m. liepos 1 d. Ástatymu siekiama uþtikrinti neágaliems þmonëms lygias
teises ir galimybes; átvirtinti pagrindinius neágaliøjø socialinës integracijos principus; apibrëþti
neágaliøjø socialinës integracijos sistemà, institucijas, atsakingas uþ jos ágyvendinimà, negalios nustatymà bei darbingumo ávertinimà, reabilitacijos paslaugø teikimà, specialiøjø poreikiø ávertinimo bei tenkinimo principus [24]. Neágaliøjø socialinës integracijos ástatymas – tai
bazinis ástatymas, reglamentuojantis neágaliø asmenø socialinæ integracijà ávairiose gyvenimo srityse. Palyginti su dabartiniu ástatymu, ðiame ástatyme keièiasi visa negalios nustatymo tvarka.
Naujai priimtame 2004 m. Neágaliøjø socialinës integracijos ástatyme numatyta, kad
asmenims iki 18 metø nustatomas neágalumo lygis. Ðiuo metu jau yra priimta ir nuo 2004 m.
balandþio 1 d. ásigaliojo nauja vaikø neágalumo lygio nustatymo tvarka. Joje átvirtinta, jog
neágalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metø, kai nustaèius tikslià diagnozæ bei taikant
gydymà ir/ar reabilitacijos priemones, iðlieka organizmo funkcijø sutrikimø ir liga ar bûklë
atitinka nurodytà sàraðà. Neágaliems vaikams nustatomas trijø lygiø neágalumas: sunki, vidutinė ir lengva negalia [25]. Vyresniems nei 18 metø neágaliems þmonëms iki senatvës pensijos (t. y. tik darbingiems asmenims) vietoje invalidumo grupës bus nustatomas darbingumo
lygis. Darbingumo lygis – asmens pajëgumas ágyvendinti anksèiau ágytà profesinæ kompetencijà arba ágyti naujà profesinæ kompetencijà, arba atlikti maþesnës profesinës kompetencijos reikalaujanèius darbus. Darbingumo lygis bus iðreiðkiamas procentais, ávertinus asmená kaip visiðkai nedarbingą, iš dalies darbingą arba darbingą. Darbingumo lygis bus nustatomas vertinant ne tik asmens sveikatos bûklæ, bet ir jo galimybes atlikti jau turimos profesijos darbus arba ágyti naujà profesijà, persikvalifikuoti, t. y. bus nustatomas tik po to, kai
bus panaudotos visos medicininës ir profesinës reabilitacijos bei specialiosios pagalbos
priemonës. Ðiuo metu Socialinës apsaugos ir darbo ministerija rengia naujas Darbingumo
lygio nustatymo taisykles, Darbingumo lygio nustatymo kriterijus bei kitus reikalingus ðiam
ástatymui ágyvendinti poástatyminiø aktø projektus.
2004 m. birþelio 1 d. buvo priimtas naujas Socialiniø ámoniø ástatymas (ásigaliojo nuo
2004 m. birþelio 19 d.). Ðis ástatymas nustato socialiniø ámoniø statusà, jø teises ir pareigas,
ðio statuso ágijimo ir netekimo pagrindus ir tvarkà, apibrëþia socialinëse ámonëse ádarbinamø
asmenø tikslines grupes, reglamentuoja valstybës pagalbà socialinëms ámonëms. Socialiniø
ámoniø tikslas – ádarbinant ðiame ástatyme nurodytoms tikslinëms grupëms priklausanèius
asmenis, praradusius profesiná ir bendràjá darbingumà, ekonomiðkai neaktyvius, negalinèius
lygiomis sàlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti ðiø asmenø gráþimà á darbo rinkà, jø
socialinæ integracijà bei maþinti socialinæ atskirtá. Viena ið tokiø tiksliniø grupiø yra nedirbantys neágalieji, turintys I, II ar III invalidumo grupæ (nesvarbu, ar yra uþsiregistravæ teritorinëje
darbo birþoje, ar ne). Ástatymas kaip atskirà socialiniø ámoniø rûðá átvirtina neágaliøjø socialinæ
ámonæ. Neágaliøjø socialinë ámonë – socialinë ámonë, kurioje darbuotojai, priklausantys neágaliøjø tikslinei grupei, sudaro ne maþiau kaip 50 procentø jos vidutinio sàraðuose esanèiø
darbuotojø skaièiaus, ið jø I ir II grupæ turintys neágalieji sudaro ne maþiau kaip 40 procentø
metinio vidutinio sàraðuose esanèiø darbuotojø skaièiaus. Neágaliøjø socialinë ámonë turi visas socialinës ámonës teises ir pareigas, taèiau gali gauti ir papildomà ðiame bei kituose
ástatymuose nustatytà valstybës pagalbà.
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Ástatymas numato neágaliems asmenims teikiamas paramos rûðis: darbo uþmokesèio
ir socialinio draudimo sànaudø dalinæ kompensacijà (60 proc. – uþ I ir II invalidumo grupës
asmenis, 50 proc. – uþ III invalidumo grupës asmenis), tikslines subsidijas darbo vietai socialinëje ámonëje steigti ar pritaikyti, tikslinëms grupëms priklausantiems darbuotojams mokyti ir papildomas subsidijas neágaliøjø socialinei ámonei (pvz., aplinkai, darbo árankiams,
priemonëms pritaikyti ar ásigyti, papildomoms administracinëms ir transporto priemonëms,
asistento darbo uþmokesèio ir socialinio draudimo sànaudoms kompensuoti) [26].
Rengiamas ir naujas Socialiniø paslaugø ástatymas, kuris papildys Neágaliøjø integracijos ástatymà, reglamentuojantá neágaliø þmoniø specialiøjø poreikiø tenkinimà. Socialiniø
paslaugø ástatymas turës garantuoti, kad paslaugos bûtø prieinamos visiems: ir fizinæ, ir
protinæ ar kitokià negalià turintiems þmonëms.
Paminëtina, kad integracijos á Europos Sàjungà procese, derindama savo nacionalinius ástatymus su Europos teisiniais dokumentais bei reikalavimais, Lietuva taip pat ëmësi
iniciatyvos perkelti ir ágyvendinti neágaliesiems itin svarbios 2000 m. Uþimtumo direktyvos
nuostatas. 2003 m. lapkrièio 18 d. priimtas naujas Lygių galimybių įstatymas [27]. Ðiame
ástatyme konkreèiai áteisinamas nediskriminavimo principas, susijæs su negalia. Ástatyme nurodoma, jog juo siekiama „uþtikrinti, kad bûtø ágyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintos þmoniø lygios teisës, bei uþdrausti bet kokià tiesioginæ ir netiesioginæ diskriminacijà dël amþiaus, lytinës orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø.“ Ástatymas ásigalios nuo 2005 m. sausio 1 d. Ástatymo vykdymo prieþiûrà
atliks veikianti Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnyba. Ji tirs ir nagrinës skundus dël tiesioginës ar netiesioginës diskriminacijos, susijusios su visais Lygiø galimybiø ástatyme áteisintais
poþymiais, kartu ir negalia.
Kaip jau minëta, tik nedaugelis valstybiø, Europos Sàjungos nariø, yra visiðkai perkëlusios Uþimtumo direktyvos nuostatas á savo nacionalinës teisës sistemà. Ðalims kandidatëms nebuvo taikomas ðios Direktyvos ágyvendinimo terminas – 2003 m. gruodis, nes iki
formalios ástojimo á Europos Sàjungà datos (2004 m. geguþës 1 d.) jos dar turëjo laiko suderinti savo nacionalinius ástatymus su Europos Sàjungos teisës dokumentais. Svarbu atkreipti
dëmesá ir á tam tikrà minëtos Uþimtumo direktyvos perkëlimo ir átvirtinimo valstybëse specifikà. Jau pats Direktyvos pavadinimas (angl. Directive, Establishing a General Framework for
Equal Treatment in Employment and Occupation) nurodo, jog ji yra bendro sisteminio pobûdþio, t. y. nustato tikslus, kuriuos valstybës narës yra ápareigotos pasiekti per nurodytà laikà,
bet palieka joms, atsiþvelgdama á nacionalinës teisës bei praktikos tradicijas, plaèià diskrecijos laisvæ pasirinkti tinkamiausià bûdà ir priemones tikslui pasiekti. Paminëtinos ðios Direktyvos perkëlimo ir áteisinimo nacionalinëje teisëje formos ir turinio apimties pasirinkimo
galimybës:
I. Negalios diskriminacijos modelio pasirinkimas. Nors Direktyvoje yra konkreèiai
apibrëþtos tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos sàvokos, taèiau nëra apibrëþta diskriminacija dėl negalios, todël valstybës narës gali savo nacionaliniuose anti-diskriminaciniuose ástatymuose nurodyti siauresná arba platesná diskriminacijos dël negalios modelá. Alternatyvos: simetriðkas (antidiskriminacinës nuostatos taikomos ir neágaliems asmenims dël
jø negalios, ir ágaliems asmenims dël jø neturimos negalios) ir asimetriðkas (taikomas tik tam
tikrà negalià turintiems asmenims) negalios diskriminacijos modelis. Pastarasis gali bûti numatytas tik netiesioginës diskriminacijos atveju, nes pati Direktyva konkreèiai nurodo, jog
„netiesioginë diskriminacija yra galima dël akivaizdþiai neutraliø sàlygø, kai (...) tam tikrà negalià turintys asmenys gali patekti tam tikru atþvilgiu á prastesnæ padëtá nei kiti asmenys“
[31]. Lietuvoje priimtame Lygiø galimybiø ástatyme nëra iðaiðkintos diskriminacijos dėl negalios ar kitų požymių sàvokos, taèiau logiðkai paanalizavus tiesioginės diskriminacijos sàvokos ástatyme apibrëþimà, teigtina, jog Lietuva pasirinko asimetriðkàjá modelá, kadangi konkreèiai nurodo, jog „tiesioginë diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai dël jo amþiaus, lytinës
orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø taikomos pra-
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stesnës sàlygos, negu panaðiomis aplinkybëmis yra, buvo ar bûtø taikomos kitam asmeniui“
[27].
II. Negalios apibrėžimas ir apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios. Atsiþvelgiant
á valstybiø nariø pasirinkimà, negalios sàvoka gali bûti taikoma asmenims, turintiems negalià
dabar, turëjusiems praeityje, turësiantiems ateityje, asmenims, susijusiems su negalià turinèiais asmenimis ðeiminiais ar kitokiais santykiais. Gali bûti pasirinkta viena, kelios ar visos ið
minëtø asmenø grupiø. Atsiþvelgiant á galiojanèiø ástatymø áteisintas neįgalumo (invalidumo)
ir neįgalaus asmens (invalido) sàvokas, ðiuo metu Lietuvoje negalia apibrëþia tik siauriausià
minëtø asmenø grupæ, kuriems atitinkamos institucijos nustatë negalià dabartiniu metu.
III. Neįgaliesiems tinkamų patalpų pritaikymas. Kad bûtø garantuota, jog laikomasi
vienodø sàlygø taikymo neágaliesiems principo, yra labai svarbus Direktyvos 5 straipsnis,
apibrëþiantis tinkamø patalpø árengimà neágaliems asmenims. Tai reiðkia, kad Direktyva nustato darbdaviams ápareigojimus imtis tinkamø priemoniø, kad neágaliajam bûtø sudarytos
sàlygos gauti darbà, dirbti, kilti tarnyboje arba mokytis, nebent dël tokiø priemoniø bûtø neproporcingai sunkinamos darbdavio pareigos [14]. Veiksmingos ir praktinës priemonës,
skirtos darbo vietai neágaliesiems paruoðti, yra ðios: pritaikyti patalpas ir árengimus, nustatyti
darbo laiko modelius, paskirstyti uþduotis, organizuoti mokymà arba aprûpinti integracijos
iðtekliais. Ávertinant tinkamø patalpø árengimui naudojamas priemones, bûtina atsiþvelgti á tokiø priemoniø pobûdá ir joms reikalingas iðlaidas; finansines darbdavio galimybes, finansines
valstybës galimybes, valstybës teikiamà paramà, „neágaliø asmenø socio-ekonominæ situacijà“ [15, p. 24]. Direktyvoje nurodoma, jog darbdavio pareigos nëra apsunkinamos, jei jam
pakankamai atlyginama konkreèios valstybës narës neágalumo politikos srityje numatytomis
priemonëmis [14]. Darbdaviø pareigø sudëtingumas vertinamas atsiþvelgiant á susijusias iðlaidas, á organizacijos arba ámonës dydá ir finansinius iðteklius, á galimybæ gauti valstybës finansavimà ar kitos rûðies pagalbà. Minëta Direktyvos nuostata áteisina tam tikrà vertinamàjá
aspektà, todël valstybëse narëse galima plati ðios srities diskrecijos laisvë, ne tik ástatymais
reglamentuojant patalpø pritaikymo neágaliesiems nuostatas bei reikalavimus, bet ir praktiðkai juos ágyvendinant, sprendþiant dël tinkamo patalpø pritaikymo neágaliesiems kilusius
ginèus. Paminëtina, jog ði nuostata Direktyvoje atsirado remiantis JAV pavyzdþiu: JAV labai
detaliai aptariami tinkamø patalpø, darbo vietos pritaikymo ir darbdavio ásipareigojimø reikalavimai. Bûtina nurodyti ir tai, jog pradinis bei tarptautiniu mastu pripaþástamas patalpø
pritaikymo neágaliesiems reikalavimas labiausiai akcentuoja toká patalpø modifikavimà ir pritaikymà, kuris yra tinkamas ir veiksmingas, ágalinantis neágalø asmená atlikti konkretaus
darbo pagrindines funkcijas. Taigi patalpø pritaikymas siejamas ne su ribotu finansavimu ir
nepatogumu darbdaviui, bet su galimybe uþtikrinti neágaliesiems lygias galimybes, darbo
patikimumà ir veiksmingumà [31]. Akcentuojama, kad atitinkamas patalpø pritaikymas padëtø pasiekti trokðtamà efektà. Direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje teigiama, jog „vienodø sàlygø taikymo neágaliesiems principas nepaþeidþia valstybës narës teisës toliau taikyti arba
priimti nuostatas dël profesinës sveikatos ir darbo saugos arba priemones, kuriomis bûtø
sukurtos arba toliau taikomos jø integracijà á darbo aplinkà garantuojanèios ar skatinanèios
sàlygos ar galimybës“ [14], t. y. áteisina pozityvios neágaliøjø diskriminacijos taikymo galimybes.
IV. Negalios diskriminacijos uždraudimo įteisinimo forma. Valstybëms narëms
paliekama pasirinkimo galimybë diskriminacijos dël negalios draudimà áteisinti specialiame
Neágaliø asmenø antidiskriminavimo ástatyme ar bendrame ástatyme, draudþianèiame diskriminacijà visais ar keletu minëtø poþymiø (pastarasis bûdingas Lietuvai).
V. Turinio apimtis. Direktyva draudþia diskriminacijà tik plaèiai apibrëþtoje ádarbinimo
srityje, kuri apima ádarbinimà, priëmimà á darbà, darbo sàlygas, profesiná orientavimà bei
rengimà ir kt. Valstybës narës, ágyvendindamos minëtas Direktyvos nuostatas, nëra varþomos ir gali savo nuoþiûra iðplësti antidiskriminacijos draudimo, susijusio su neágaliaisiais ar
kitais asmenimis, sritá, t. y. gali átraukti á nacionalinius antidiskriminacinius ástatymus aplinkos
pritaikymà, transportà ar kitas sritis (tai bûdinga ir Lietuvai).
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Iðvados
Nors oficialiai nedarbas registruotas visose pasaulio ðalyse, darbas iki ðiol tebelieka
pagrindinë þmoniø gyvenimo dalis, socialinës visuomenës esmë. Daugeliui tai yra pirminis
pajamø ðaltinis, nuo kurio priklauso jø fizinis ir sociointelektualinis iðlikimas, esminë prielaida
patenkinti ne tik iðgyvenimo poreikius, susijusius su maistu, apsirengimu, bûstu, bet lemia ir
kitø þmogaus teisiø ir interesø: mokslo, kultûros ir sveikatos, uþtikrinimà ir ágyvendinimà.
Neágalûs asmenys, valstybiø pilieèiai, turi lygias teises á darbà bei uþimtumà ir pagal savo iðgales siekia jomis pasinaudoti. Oficiali Lietuvos statistika rodo, kad neágaliø þmoniø nedarbas nuolat didëja, nors bendras nedarbo lygis Lietuvoje pradeda pamaþu maþëti. Nuo 1990
metø, kai dirbo 40 proc. neágaliø þmoniø, neágaliøjø nedarbas didëjo ir 2002 metais tik apie
10 proc. neágaliø asmenø buvo uþimti darbine veikla.
Apibendrinant esamà neágaliøjø ádarbinimo situacijà, galima teigti, kad daugelis negalià turinèiø þmoniø Lietuvoje negali pasinaudoti savo teise á darbà arba turi tenkintis tik prastu, maþai mokamu darbu. Atlikti tyrimai rodo, kad jei yra reikiama pagalba, mokymai ir vietos pritaikymas, dauguma neágaliø þmoniø gali dirbti labai ávairius darbus, pritaikytus pagal
jø gebëjimus, atsiþvelgiant á vyraujanèias darbo normas. Svarbu pabrëþti, jog reikia papildomø priemoniø, uþtikrinanèiø neágaliø þmoniø lygias galimybes á produktyvø bei pelningà
darbà atviroje darbo rinkoje. Kai kurios tokios priemonës ir reikalavimai yra áteisinti tarptautiniuose dokumentuose, kuriø nuostatomis gali pasinaudoti Lietuva, priimdama savo nacionalinius teisës aktus ir reglamentuodama neágaliø asmenø ádarbinimo klausimus.
Pasaulio ir Europos mastu yra priimta nemaþai ávairaus lygmens tarptautiniø aktø,
reglamentuojanèiø ir áteisinanèiø fundamentalias þmogaus teises, kartu ir teisës á darbà realizavimo pagrindinius principus. Jungtiniø Tautø Organizacija, Tarptautinë Darbo Organizacija, Europos Bendrija taip pat priima specializuotus neágaliøjø teisæ á darbà reglamentuojanèius privalomojo ar rekomendacinio pobûdþio tarptautinius dokumentus. Pastarieji áteisina
tokius svarbiausius neágaliøjø teisës á darbà realizavimo principus: lygiø galimybiø ir teisës á
darbà be diskriminavimo, teisës á tinkamà ir saugià darbo vietà, tinkamas darbo sàlygas ir
teisingà darbo apmokëjimà, profesiná mokymà, darbo ágûdþiø vystymà ir kitus principus.
Ypaè reikðminga Europos Sàjungos iniciatyva ir jos Tarybos 2000 m. lapkrièio 27 d.
priimta Direktyva, nustatanti vienodø sàlygø taikymo uþimtumo ir profesinëje srityje bendruosius pagrindus, kartu ðalinanti valstybëse narëse diskriminacines apraiðkas, susijusias
su religija ar ásitikinimais, negalia, amþiumi, seksualine orientacija, uþimtumo ir profesinëje
srityje. Ði Direktyva yra ypatingai svarbi uþtikrinti neágaliøjø teisæ á darbà, nes pirmà kartà negalia konkreèiai minima kaip nediskriminavimo pagrindas, ir neágalieji tampa apsaugos nuo
diskriminavimo subjektais.
Bûtina paminëti, kad dauguma ðiø tarptautiniø principø ir nuostatø dël neágaliøjø lygiø
teisiø á darbà uþtikrinimo yra áteisinti Lietuvos Respublikos ástatymuose. Lietuvos teisinë bazë
numato pagrindines teises á darbà, á saugià darbo aplinkà, á teisingà uþmokestá uþ darbà ir
garantuoja socialinæ apsaugà nedarbo atveju visiems asmenims, kartu ir negalià turintiems
þmonëms, bei numato papildomas uþimtumo garantijas neágaliesiems. Taèiau statistiniai ir
tyrimø duomenys rodo, jog ástatymuose áteisintos nuostatos daþnai yra deklaratyvios, sunkiai ágyvendinamos ir todël neveiksmingos, kadangi tik nedaugelio jø veikimas yra paremtas
konkreèiomis valstybës finansuojamomis priemonëmis ir programomis.
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SUMMARY
The article „Lithuanian laws, regulating right to work for people with disabilities, their
conformity to international norms and standards“ sets an aim to analyze Lithuanian legislation,
regulating the right to work and occupation of people with disabilities, and to present conclusions on
it‘s conformity to international standards and accredited norms.
Following the objectives set the article presents Lithuanian situation in the field of disabled
people work, statistical data on their unemployment in comparison to the trends of general state
unemployment rate. It introduces in different aspects new official statistics on the disability,
vocational training and employment, occupation of people with disabilities. Assessment of
possibilities for the disabled people to realize their right to work and occupation, assumptions and
opportunities for realization of this right in Lithuanian society is presented.
Main provisions and principles for an equal right to work, equal work conditions and pay for
the work, vocational training and rehabilitation, etc. of people with disabilities, specified both in the
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global (United Nations Organization and its established specialized agency International Labor
Organization) and regional international legal acts are discussed. The article also presents an
analysis of Lithuanian legal acts that are in force and new draft laws, indicating main provisions of
implementing right to work for the disabled people. It describes trends of national legal base
developments and perspectives in the sphere of the disabled people rights' security and protection.
Taking into consideration international standards and principles, the analysis of conformity of
Lithuanian national legal base guarantying right to work and equal opportunities to participate in the
open labor market for people with disabilities with mentioned international norms is produced.
Official statistical data and indexes, Lithuanian and foreign scientific and methodical
literature, various national and international normative acts, regulating legal status, security
guaranties of rights and interest of people with disabilities are introduced, comparative analysis and
assessment of materials used.
The article presents conclusions on the Lithuanian laws and their conformity to the
international standards and principles on the equal rights to work and occupation for people with
disabilities. It provides that most of the international standards are transposed into the laws of the
Republic of Lithuania. Lithuanian legislation provides with the fundamental rights to work, to secure
working place, fair pay for the work and guarantee social security in cases of unemployment for all
persons (including the disabled), besides it foresee additional occupation guarantees for people with
disabilities. But in most of cases law provisions are of declarative nature, difficult to implement and
therefore not effective, since only few of them are secured by the concrete state financed means and
programs. Therefore, concluding on the present working situation with regards to people with
disabilities, it may be stated that most of the disabled people in Lithuania are still not able to use and
realize their right to work and occupation on equal grounds with other people.
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