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I. ĮVADAS 

Per 2020 metus Užimtumo tarnyboje registravosi 337,2 tūkst. darbo neturinčių asmenų. 
Nors darbo ieškančiųjų buvo gausu, kiekvieną 2020 m. mėnesį vidutiniškai nebuvo užpildoma 10 
tūkst. darbdavių registruotų laisvų darbo vietų. Vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė – 12 
d. Per metus užimtais tapusių bedarbių lygis 40,2 %. 

Pandemijos pasekmės ir karantino apribojimai reikšmingai pablogino darbo rinkos situaciją 
šalyje. 2020 m. nedarbo lygis sudarė 8,5 % ir buvo 2,2 procentinio punkto didesnis nei 2019 m. 
Jaunimo (15–29 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. sudarė 13,4 % ir buvo 4,7 procentinio 
punkto didesnis nei 2019 m. Ilgalaikio nedarbo lygis, palyginti su 2019 m., padidėjo 0,6 procentinio 
punkto ir sudarė 2,5 %. Užimtų gyventojų skaičius pandemijos metais sumažėjo 20,3 tūkst. 
palyginti su 2019 m. Dirbančio jaunimo per tą patį laikotarpį sumažėjo 12,1 tūkst. Dirbančių 
asmenų su negalia lyginant su 2019 m. (47206) sumažėjo 7,18 % (3389 asm.) Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos duomenimis (toliau – SADM) 2020 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 153641 
darbingo amžiaus neįgalusis gavo šalpos neįgalumo pensiją. Tuo tarpu dirbo 43817 darbingo 
amžiaus asmenų su negalia (moterys – 23308, vyrai – 20509). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, 2020 m. šalyje 653 studentai su 
negalia gavo paramą studijų prieinamumui užtikrinti. 

Lietuvoje dėl Covid-19, paskelbus ekstremalią situaciją ir pirmąjį karantiną, dalis socialinių 
paslaugų buvo teikiamos telefonu ar el. paštu. II karantino metu socialinių paslaugų teikimas taip 
pat buvo smarkiai apribotas. Tačiau nėra apibendrintų duomenų, kiek sumažėjo socialinių paslaugų 
gavėjų ir kaip jiems atsiliepė socialinių paslaugų ir socialinės integracijos priemonių teikimas (pvz. 
asmeninė pagalba) nuotoliniu būdu. 

Vilniaus Universiteto atlikto tyrimo duomenimis1, ambulatorinėje asmens sveikatos 
priežiūros grandyje 2020 m. kovą–birželį sumažėjo bendras apsilankymų (-39 proc.) ir asmenų 
skaičius (-22 proc.), mažiausias apsilankymų skaičius registruotas 2020 m. balandžio mėn. 
Karantino laikotarpiu smarkiai sumažėjo stacionarių aktyvaus gydymo (-35 proc.) ir reabilitacijos 
paslaugų (-49 proc.) skaičius. 

Stebėdami bendrą tendenciją, galime teigti, jog Covid-19 ligos pandemija ir karantinų 
apribojimai paveikė asmenų su negalia socialinės integracijos procesą, o tai lėmė asmenų su negalia 
gyvenimo kokybės pokyčius, tačiau tai patvirtinančių duomenų trūksta. 

Norint suprasti galimas Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos 
asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugų priežiūros, aukštojo mokslo paslaugų 
prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams priežastis, Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas (toliau – 
Tyrimas). 

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti kaip Covid-19 pandemijos sąlygotas karantinas paveikė 

 

1 https://naujienos.vu.lt/vu-mokslininkai-nustate-kaip-pasikeite-sveikatos-prieziuros-paslaugu-prieinamumas-

karantino-laikotarpiu/  
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asmenų su negalia padėtį darbo rinkoje ir darbo santykius. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti asmenų su negalia darbo vietos išlaikymo galimybes Covid-19 
pandemijos metu. 

2. Įvertinti Covid-19 pandemijos įtaką asmenų su negalia materialinei ir socialinei 
gerovei. 

3. Įvertinti dirbančių arba Covid-19 pandemijos metu tapusių bedarbiais asmenų su 
negalia psichikos sveikatos ir emocinės būklės pokyčius karantino metu.  

4. Išanalizuoti darbdavių vaidmenį užtikrinant lygių galimybių darbuotojams su 
negalia realizavimą Covid-19 pandemijos metu. 

5. Palyginti Covid-19 pandemijos poveikio skirtumus lyties atžvilgiu  

6. Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl neigiamo COVD-19 pandemijos poveikio 
šalinimo ir/arba teigiamos patirties pritaikymo realizuojant asmenų su negalia teisę 
dirbti. 

Tyrimo tikslui įgyvendinti derinami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai. Atliktos 4 
fokusuotos diskusijos, kuriose dalyvavo po 6-7 asmenis su negalia. Remiantis kokybinio tyrimo 
duomenimis sudaryta kiekybinės apklausos anketa, pagal kurią apklausti 383 asmenys su negalia. 
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1.1.Techninė tyrimo informacija 

Kokybinis tyrimas Kiekybinis tyrimas 

Tyrimo imtis 

Kokybinę tyrimo dalį sudaro 4 fokusuotos 
grupinės diskusijos, kuriose dalyvavo 26 
asmenys su negalia. 

Kiekybinėje apklausoje dalyvavo 383 
asmenys su negalia. 

Tyrimo laikas 

2021 liepos – rugpjūčio mėnesiai 2021 rugsėjo – spalio mėnesiai 

Tyrimo atranka 

Kiekybiniam ir kokybiniam tyrimui naudota tikslinė atranka – atrinkti tik tikslinės grupės 
asmenys. Tyrimo tikslinė grupė – asmenys su negalia, t. y. darbingo amžiaus neįgalieji, kaip 
juos apibrėžia 1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas į Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044, kuriems nustatytas nuo 0 iki 
55 proc. darbingumo lygis. 

Tyrimo metodas 

Tyrimo dalyviai į fokus grupę buvo 
atrenkami skirtingi atrankų specialistų 
keliuose miestuose taikant skirtingas 
atrankos strategijas: per pažintis, per 
asociacijas, internetu – taip užtikrinant, kad 
tarp tyrimo dalyviai reprezentuos skirtingus 
tikslinės grupės segmentus pagal negalios 
tipą, darbinę patirtį, amžių, gyvenamąją 
vietą, profesiją / specialybę.  

Atrinkti 6-7 dalyviai  kviečiami dalyvauti 1-
2 val. diskusijoje, kurią veda profesionalus 
moderatorius pagal iš anksto parengtas 
gaires. Diskusijos vyko nuotoliniu būdu 
naudojant „Zoom“ platformą. 

Dirbantys arba iki karantino dirbę 
respondentai apklausti telefonu (CATI 
metodu (angl. Computer Assisted Telephone 
Interview)). Respondentai atrinkti taip pat 
taikant skirtingas atrankos strategijas: per 
pažintis, per asociacijas, internetu, per 
įmones, per socialinius tinklus, 
nevyriausybines organizacijas – taip 
užtikrinant, kad tarp tyrimo dalyviai 
reprezentuos skirtingus tikslinės grupės 
segmentus. 

Atrenkant respondentus kiekybiniam 
tyrimui, buvo užduodamas atrankinis 
klausimas: ”Ar šiuo metu jūs dirbate arba 
dirbote iki karantino pradžios?“. 
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Kiekybiniame tyrime dalyvavo tik tie 
respondentai, kurie atitiko šį atrankos 
kriterijų, t. y. dirbantys arba dirbę iki 
karantino pradžios.  

Duomenų analizė 

Pagal fokusuotų grupinių diskusijų išrašus 
atlikta kokybinė duomenų analizė.  

 

Tyrimo duomenų skaičiavimai ir analizė 
atliekama naudojant SPSS programinę 
įrangą. Ataskaitoje naudojamas 
aprašomosios statistikos principas. Taikant 
aprašomosios statistikos metodą, naudojami 
statistiniai dydžiai: dažniai, procentai, 
vidurkiai. Reikšmingi rezultatų skirtumai 
skirtingose respondentų grupėse 
analizuojami, naudojant statistinio 
reikšmingumo testus. Statistiškai reikšmingi 
skirtumai lentelėse žymimi a, b ir c raidėmis. 

Statistinė duomenų paklaida 

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią 
būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.: Apklausę 300 respondentų gavome, kad 19,6 
proc. savo dabartinę situaciją darbo rinkoje palyginus su ta, kuri buvo prieš 2 metus, vertina 
žymiai blogiau, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 15,0 proc. ir  24,2 proc. 

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė, 
padedanti įvertinti statistinę paklaidą. 

Statistinė duomenų paklaida: 

 Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. 
PASISKIRSTYMAS 5 10 15 20 25 30 40 50 
N 95 90 85 80 75 70 60 50 
100 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10 
200 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 
300 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 
400 2.2 3.0 3.6 4.1 4.3 4.6 4.9 5.0 
500 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 
600 1.7 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 
800 1.5 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 
1000 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 
1500 1.1 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 
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1.2. Kiekybinio asmenų su negalia tyrimo respondentų charakteristikos (%) 

 

*Didieji miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai; kiti miestai, rajono centai – gyvenvietės 
virš 2000 gyventojų; kaimo vietovės – gyvenvietės iki 2000 gyventojų.

14%

20%

21%

33%

11%

32%

68%

2%

13%

17%

23%

44%

2%

28%

28%

44%

43%

40%

17%

5%

10%

24%

27%

34%

Iki 30 m.

31 - 40 m.

41 - 50 m.

51 - 60 m.

61 m. ir daugiau

Vyras

Moteris

Pagrindinis (9 kl.) arba nebaigtas vidurinis

Vidurinis

Spec. vidurinis, profesinio mokymo mokykla

Aukštesnysis (kolegija)

Aukštasis

Kitas

Dirbu pilnu etatu

Dirbu dalį dienos

Nedirbu

Didieji miestai

Kiti miestai, rajono centras

Kaimo vietovė

10 - 19 proc.

20 - 29 proc.

30 - 39 proc.

40 - 49 proc.

50 - 55 proc.

Amžius 

Lytis 

Išsilavinimas 

Darbinė 
padėtis 

Gyvenamoji 
vieta* 

Darbingumo 
lygis 
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1.3. Fokusuotų grupinių diskusijų dalyvių charakteristikos (%) 

Fokusuotos grupinė diskusijos nr. Amžius Darbinė padėtis Darbingumo lygis 

I FGD (vyresni) 

54 Nedirba 20 proc. 

49 Nedirba 20 proc. 

40 Nedirba 30 proc. 

42 Nedirba 20 proc. 

52 Dirba 20 proc. 

58 Nedirba 50 proc. 

47 Dirba 40 proc. 

II FGD (mišri pagal amžiaus grupes) 

27 Nedirba 50 proc. 

27 Dirba 40 proc. 

30 Dirba 40 proc. 

25 Dirba 10 proc. 

30 Dirba 10 proc. 

28 Dirba 10 proc. 

28 Dirba 10 proc. 

III FGD (mišri pagal amžiaus 
grupes) 

49 Dirba 55 proc. 

39 Nedirba 50 proc. 

43 Dirba 50 proc. 

49 Dirba 50 proc. 

26 Dirba 10 proc. 

34 Dirba 10 proc. 

IV FGD (jaunesni) 

31 Dirba 20 proc. 

28 Dirba 10 proc. 

26 Dirba 25 proc. 

28 Dirba 10 proc. 

28 Dirba 10 proc. 

30 Dirba 40 proc. 



Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, 
aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams analizė 9  

II. TYRIMO REZULTATAI 

2.1. Asmenų su negalia bendras asmeninės situacijos vertinimas ir Covid-19 pandemijos 
įtaka 

Beveik 4 iš 10 kiekybinės apklausos respondentų nurodė, kad lyginant su situacija prieš 
dvejus metus, jų dabartinė situacija yra žymiai ar iš dalies blogesnė. (Pav. 2.1.1) Tačiau ne visi tyrimo 
dalyviai mano, kad jų situacija pablogėjo: net 9 proc. respondentų nurodė, jog jų situacija yra daug 
geresnė nei prieš dvejus metus. 13 proc. teigia, jog jų asmeninė situacija šiek tiek  pagėrėjo, o 30 proc. 
nepastebi jokio pokyčio.  

 

2.1.1 Pav. Kaip bendrai vertintumėte savo dabartinę situaciją darbo rinkoje palyginus su ta, kuri 
buvo prieš 2 metus (darbo pobūdis, galimybė susirasti ar pakeisti darbą, darbo sąlygos, 
profesinio tobulėjimo galimybės, ateities perspektyvos, karjeros galimybės ir pan.) (proc.) 

27 proc. tyrimo dalyvių nurodo, kad jų esamai asmeninei situacijai ir jos vertinimui Covid-
19 pandemijos sąlygotas karantinas turėjo labai didelę įtaką. (Pav. 2.1.2) Taip pat nemaža dalis tyrimo 
dalyvių mano, jog jų asmeninei situacijai Covid-19 pandemija įtakos turėjo, tačiau ta įtaka nebuvo 
itin didelė (29 proc.). 39 proc. respondentų teigia, kad Covid-19 pandemijos sąlygotas karantinas 
nepadarė jokios įtakos jų esamos situacijos vertinimui.  

9%

13%

30%
19%

20%

10%

Bendras asmeninės situacijos pokyčio per paskutinius 2 metus 
vertinimas

Ženkliai geriau Šiek tiek geriau Taip pat

Šiek tiek blogiau Ženkliai blogiau Nežinau/negaliu atsakyti
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2.1.2 Pav. kiek tokiam vertinimui įtakos turi COVID-19 pandemijos sąlygoti karantinų 

apribojimai? (proc.) 

Lyginant tai, kaip pasiskirsto tyrimo dalyvių asmeninės situacijos vertinimas ir jų požiūris į 
pandemijos įtaką šiam vertinimui, pastebima, kad respondentai, kurie mano, kad jų asmeninė situacija 
pablogėjo, yra linkę matyti didesnę Covid-19 įtaką savo situacijos vertinimui. (Pav. 2.1.3)  

  

27%

29%

39%

6%

Covid-19 įtaka bendram asmeninės situacijos vertinimui

COVID-19 turėjo labai didelę įtaką COVID-19 turėjo, bet nedidelės įtakos

COVID-19 nepadarė tam jokios įtakos Nežinau/negaliu atsakyti
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Covid-19 įtaka bendram asmeninės situacijos vertinimui 

COVID-19 
nepadarė tam 
jokios įtakos 

COVID-19 
turėjo, bet 
nedidelės 

įtakos 

COVID-19 
turėjo labai 
didelę įtaką 

Nežinau / 
negaliu 
atsakyti 

Bendras 
asmeninės 

situacijos pokyčio 
per paskutinius 2 
metus vertinimas 

Ženkliai 
geriau 

7%a 12%a 9%a 0% 

Šiek tiek 
geriau 

13%a 18%a 9%a 9%a 

Taip pat 43%a 30%a 15%b 18%a,b 

Šiek tiek 
blogiau 

12%a 20%a,b 26%b 23%a,b 

Ženkliai 
blogiau 

16%a 13%a 32%b 23%a,b 

Nežinau / 
negaliu 
atsakyti 

9%a,b 7%a 10%a,b 27%b 

2.1.3 Pav. Santykis tarp asmeninės situacijos pokyčio vertinimo ir nurodytos Covid-19 įtakos šiam 
vertinimui.  

Lytis iš esmės neturi įtakos tam, kaip yra vertinamas asmeninės situacijos pokytis per 
paskutinius 2 metus. (Pav. 2.1.4) Statistiškai reikšmingai pagal lytį skiriasi tik procentas ženkliai 
geriau savo esamą situaciją vertinančių respondentų – reikšmingai didesnė dalis (13 proc.) vyrų savo 
situaciją vertina ženkliai geriau nei moterų (7 proc). 

 
Lytis 

Vyras Moteris 

Bendras 
asmeninės 

situacijos pokyčio 
per paskutinius 2 
metus vertinimas 

Ženkliai geriau 13%a 7%b 

Šiek tiek geriau 10%a 14%a 

Taip pat 35%a 28%a 

Šiek tiek blogiau 17%a 20%a 

Ženkliai blogiau 19%a 20%a 

Nežinau / negaliu atsakyti 6%a 11%a 

2.1.4 Pav. Asmeninės situacijos pokyčio vertinimas pagal lytį. 
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Lyginant situacijos pokytį pagal amžiaus grupes, statistiškai reikšmingi skirtumai pastebimi 
tarp tų, kurie mano, kad gyvena ženkliai geriau ir tų, kurie nurodo gyvenantys ženkliai blogiau. (Pav. 
2.1.5)  Apibendrinę galime teigti, kad jaunesni respondentai yra linkę geriau vertinti savo situacijos 
pokytį. 

 

Amžiaus grupės 

Iki 30 
m. 

31 - 40 
m. 

41 - 50 
m. 

51 - 60 
m. 

61 m. ir 
daugiau 

Bendras 
asmeninės 

situacijos pokyčio 
per paskutinius 2 
metus vertinimas 

Ženkliai geriau 9%a,b 17%a 9%a,b 5%b 5%a,b 

Šiek tiek geriau 25%a 10%a 11%a 11%a 11%a 

Taip pat 27%a 34%a 41%a 27%a 18%a 

Šiek tiek blogiau 18%a 19%a 10%a 25%a 16%a 

Ženkliai blogiau 9%a 14%a 19%a,b 21%a,b 39%b 

Nežinau/negaliu atsakyti 11%a 5%a 11%a 10%a 11%a 

2.1.5 Pav. Asmeninės situacijos pokyčio vertinimas pagal amžių. 

Esminiai skirtumai pastebimi ir analizuojant, kaip skiriasi skirtingų darbinių padėčių tyrimo 
dalyvių savo asmeninės padėties vertinimas. (Pav. 2.1.6)  Statistiškai reikšmingų skirtumų vertinime 
tarp dirbančių pilnu etatu ir dirbančių dalį dienos nėra, tačiau nedirbančiųjų vertinimas skiriasi 
reikšmingai. Ženkliai geriau savo situaciją vertina 18 proc. pilnu etatu dirbančiųjų ir 9 proc. dirbančių 
ne visą darbo dieną, lyginant su 2 proc. nedirbančiųjų, kurie savo situaciją vertina kaip ženkliai 
geresnę. Šiek tiek geriau savo padėtį atitinkamai vertinama 17 proc., 20 proc. palyginti su 6 proc. 
respondentų. Statistiškai reikšmingai skiriasi ir ženkliai blogiau situaciją vertinančiųjų pasiskirstymas 
– nedirbantys vertina savo situaciją ženkliai blogiau, palyginti su dirbančiais pilnu etatu ar dalį dienos 
(skirtumai atitinkamai 24 ir 20 procentinių punktų). Kiekybinėje apklausoje dalyvavo tik dirbantys 
arba iki karantino dirbę asmenys, todėl šiuo metu nedirbantys respondentai darbo neteko per 
pastaruosius dvejus metus ir prastą situacijos vertinimą galima sieti su darbo praradimu.  
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Darbinė padėtis 

Dirbu pilnu 
etatu 

Dirbu dalį 
dienos 

Nedirbu 

Bendras 
asmeninės 

situacijos pokyčio 
per paskutinius 2 
metus vertinimas 

Ženkliai geriau 18%a 9%a 2%b 

Šiek tiek geriau 17%a 20%a 6%b 

Taip pat 40%a 30%a,b 24%b 

Šiek tiek blogiau 12%a 19%a 23%a 

Ženkliai blogiau 8%a 12%a 32%b 

Nežinau / negaliu atsakyti 5%a 9%a 13%a 

2.1.6 Pav. Asmeninės situacijos pokyčio vertinimas pagal darbinę padėtį. 

Analizuojant bendro asmenines situacijos pokyčio per paskutinius dvejus metus vertinimą 
pagal gyvenamąją tyrimo dalyvių vietą, statistiškai reikšmingų skirtumų nėra. (Pav. 2.1.7) 

 

Gyvenamoji vieta 

Didieji 
miestai 

Kiti miestai, 
rajono 
centras 

Kaimo 
vietovė 

Bendras 
asmeninės 

situacijos pokyčio 
per paskutinius 2 
metus vertinimas 

Ženkliai geriau 11%a 7%a 6%a 

Šiek tiek geriau 14%a 14%a 8%a 

Taip pat 31%a 29%a 33%a 

Šiek tiek blogiau 18%a 20%a 17%a 

Ženkliai blogiau 18%a 21%a 20%a 

Nežinau / negaliu atsakyti 8%a 9%a 16%a 

2.1.7 Pav. Asmeninės situacijos pokyčio vertinimas pagal gyvenamąją vietą. 

Tiriant, kaip tyrimo dalyviai vertina Covid-19 pandemijos įtaką bendram asmeninės 
situacijos vertinimui pagal demografines tyrimo dalyvių charakteristikas, pastebėta, kad statistiškai 
reikšmingų skirtumų yra tik tarp skirtingų darbinių padėčių tyrimo dalyvių. (Pav. 2.1.8) Vertindami 
Covid-19 įtaką asmeninei situacijai, didelę pandemijos įtaką jaučia daugiau nedirbančių tyrimo 
dalyvių (33 proc.) lyginant su pilnu etatu dirbančiais tyrime dalyvavusiais asmenimis su negalia (20 
proc.).  
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Darbinė padėtis 

Dirbu pilnu 
etatu 

Dirbu pilnu 
etatu 

Dirbu pilnu 
etatu 

Covid-19 įtaka 
bendram 

asmeninės 
situacijos 
vertinimui 

COVID-19 nepadarė tam 
jokios įtakos 

43%a 35%a 38%a 

COVID-19 turėjo, bet 
nedidelės įtakos 

31%a 30%a 26%a 

COVID-19 turėjo labai 
didelę įtaką 

20%a 25%a,b 33%b 

Nežinau/negaliu atsakyti 7%a,b 10%a 2%b 

2.1.8 Pav. Covid-19 įtaka asmeninės situacijos pokyčio vertinimui pagal darbinę padėtį. 

Norėdami geriau suprati kaip Covid-19 pandemija paveikė asmenis su negalia, galime 
pasiremti kokybiniais tyrimo duomenimis. Iš fokusuotų grupinių diskusijų pastebime, kad Covid-19 
vienareikšmiškai pirmiausia sukelia neigiamus jausmus. Pandemija asocijuojasi su suvaržymais, 
apribojimais, izoliacija bei nuotoliniu darbu. Vieningai pabrėžiamas sunkus psichologinis fonas, 
tikslinės grupės atstovai pažymi, kad pirmos karantino bangos metu juos užvaldė tokios emocijos, 
kaip: 

 Pyktis dėl ribojimų, galimybių susitikti su artimaisiais bei draugais nebuvimo, „draugų trūko, 
su kai kuriais nebebuvo galima susitikti, o internetu, telefonu nebe tas bendravimas, kaip 
natūraliai“ (II FGD, mišri pagal amžiaus grupes); 

 Liūdesys, nes labiausiai nukentėjo socialinis gyvenimas, „pasigedau išėjimo į koncertą, sielą 
pamaloninti, susitikimų su draugais kavinėse“, (III FGD, mišri pagal amžiaus grupes); 
„nežiūrint to, kad esu riboto judėjimo, priklausantis nuo kitų žmonių, buvau visada toks 
keliaujantis, o dabar negaliu niekur išvažiuoti, mane tai emociškai stipriai veikia“ (I FGD, 
vyresni); 

 Baimė dėl ateities, nežinomybė, „daug klausimų, kas bus toliau?“, taip pat dėl užsikrėtimo bei 
artimųjų sveikatos, “nerimas už vaikus, kad jie nesusirgtų“, „mano tėvelis mirė dėl šio 
viruso“, (I FGD, vyresni), „bijojau, kad labai užkrečiama ir reikia saugoti save ir kitus, ir 
aplinkiniai bijojo visi“ (III FGD, mišri pagal amžiaus grupes); 

 Nuovargis / depresija dėl priverstinės izoliacijos, „aš pratęs daug keliauti, judėti, o kada esi 
visas suvaržytas, apribotas, negali niekur nei išvažiuoti, nei pabūti, automatiškai negauni ir 
turiningo poilsio“, (I FGD, vyresni), „stogas važiavo, ypač per antrą bangą, nes pastoviai 
dviese su drauge ir niekur negalima išeiti ir susirgę buvom ir saviizoliacija“. 

Be jau išsakytų emocijų, dėl aplinkui uždaromų, bankrutuojančių ar išeinančių į prastovas 
įmonių, dalis tikslinės grupės atstovų patyrė nerimą / baimę dėl asmeninio profesinio užimtumo 
ateityje, darbo praradimo ir iš to kylančio finansinio saugumo („niekas nežino kuo tai baigsis, ką 
daryti? Mane išvarė į prastovas, niekas nežinojo, kas bankrutuos, o kas išsilaikys“ IV FGD, jaunesni). 
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Tyrimo dalyviai akcentuoja, kad antros karantino bangos metu emocinė būsena nepasikeičia. 
Įvardyti negatyvūs jausmai išlieka, o prie jų dar prisideda baimės dėl vakcinacijos ir beviltiškumo 
jausmas, „aš juk nieko negaliu pakeisti, todėl bandau prisitaikyti“, (II FGD, mišri pagal amžiaus 
grupes).  

Vis dėl to fokusuotos grupinės diskusijos, taip pat kaip ir kiekybinis tyrimas rodo, kad Covid-
19 pandemijos sąlygotas karantinas nebūtinai yra vertinamas vien neigiamai. Diskusijos metu buvo 
minima ir teigiamų Covid-19 asociacijų, gerųjų praktikų, tokių kaip: 

 Trumpos atostogos – poilsis, laikas sau, „galėjau ilgiau pamiegoti rytais“, „išmokau pabūti 
su savimi, skirti daugiau laiko hobiams“, (II FGD, mišri pagal amžiaus grupes), „pirmą 
mėnesį buvo kaip mažos atostogos tos prastovos, pradėjau ieškoti nuotolinių prasiblaškymų – 
savanoriauti“, IV FGD, jaunesni); 

 Išaugęs kompiuterinis raštingumas, „žmonės technologiškai gerokai raštingesni pasidarė, 
ypač vyresnieji“, (II FGD, mišri pagal amžiaus grupes); 

 Didėjantis elektroninių parduotuvių skaičius. Teigiama, kad tai labai palengvina ir geriau 
patenkina žmonių, turinčių negalią apsipirkimo poreikius (nereikia niekur važiuoti, galima 
apsipirkti savarankiškai – be kitų žmonių fizinės pagalbos, elektroninių parduotuvių 
pritaikymas regėjimo problemų turintiems žmonėms ir t. t.) („didžiausią džiaugsmą sukėlė 
atradimas visų elektroninių parduotuvių. Prieš karantiną buvo daug mažiau parduotuvių 
internete, pritaikytų neregiams“, II FGD, mišri pagal amžiaus grupes; „prekybos centrai 
pasistūmėjo su internetine prekyba gerokai į priekį“, III FGD, mišri pagal amžiaus grupes). 

 Dauguma įmonių, taip pat ir socialines paslaugas teikiantys darbuotojai (medikai, socialiniai 
darbuotojai ir t. t.) perėjo į nuotolinio darbo formatą, o tai negalią turintys asmenys vertina 
teigiamai, nes: 

o Rinkos persiorientavo, kai kurie darbdaviai skyrė pinigų, kad darbuotojai įsikurtų 
darbo vietą namuose ir dirbtų taip nuolat („tokių darbų buvo labai nedaug, o dabar 
labai daug darbų iš namų ir tai labai gerai, nes kai kurios darbo patalpos nebūna 
pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms“, (IV FGD, jaunesni); 

o palengvėjo aktualių reikalų tvarkymas, dokumentų atsiėmimas tapo žymiai 
paprastesnis, „socialiniai darbuotojai išmoko dirbti nuotoliniu būdu, nebereikia 
kiekvieną kartą ten lėkti, tiesiog galima padiktuoti telefonu, internetu, per Zoom‘ą“, 
„labai daug reikalų galima sutvarkyti paprasčiau, nuotoliniu būdu. Žmonėms nereikia 
tiek daug vaikščioti, o mums neįgaliesiems tai yra problema privaikščioti po tas 
instancijas, prisibelsti“, „dabar nereikia laukti vaisto išrašyti, eiti pas gydytoją, laukti 
eilėje, aš esu su vėžimėliu ir daug vietos užimu koridoriuje, todėl labai nepatogiai 
jaučiuosi aplinkinių atžvilgiu, kad jiems trukdau“ (I FGD, vyresni); 

o sutaupomas laikas ir pinigai, skirti kelionei iki darbo („jaučiausi teigiamai, nes 
susitaupyti galima, ir laiko, ir pinigų, nes nereikia niekur važiuoti“, II FGD, jaunesni). 

 Sumažėjusi aplinkos oro tarša vertinama, kaip didžiausia Covid-19 dovana žmonėms, „man 
labai patiko, kad gatvės tuščios, eismo kamščių nebuvo, tai pasaka, oras virš Kinijos švarus“ 
(I FGD, vyresni) 
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2.2. Asmenų su negalia padėties darbo rinkoje vertinimas 

Tiriant asmenų su negalia požiūrį į savo, padėtį darbo rinkoje, kiekybinės apklausos 
respondentų buvo prašoma įvertinti pritarimą teiginiams dešimties balų skalėje, kur 1 – visiškai 
nesutinku, o 10 – visiškai sutinku. Iš viso vertinimui buvo pateikta 13 teiginių. 

Maždaug pusė tyrimo dalyvių visiškai sutinka (10 iš 10 balų) su trimis teiginiais: (1) daugelis 
asmenų su negalia jaučiasi neužtikrinti dėl ateities (52 proc. įvertinusių pritarimą 10 balų) ir (2) 
valdžios pagalba asmenims su negalia yra per maža (51 proc. įvertinusių pritarimą 10 balų) bei (3) 
asmenys su negalia jaučia didelį nerimą dėl savo sveikatos susirgus Covid-19 (49 proc. įvertinusių 
pritarimą 10 balų). (Pav. 2.2.1) 

Toks teiginių vertinimas pirmiausia parodo, kad asmenys su negalia daugiausia pritaria 
teiginiams, kurie nurodo neigiamą emocinį Covid-19 pandemijos sąlygoto karantino poveikį – 
neužtikrintumą, valstybės abejingumą jų situacijai, nerimą ir vienišumo būseną. 
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2.2.1 Pav. Toliau pateikiame keletą teiginių apie asmenų su negalia situaciją darbo rinkoje.  
Įvertinkite, kiek Jūs sutinkate su kiekvienu iš šių teiginių, kur 1 balas reiškia, kad visiškai 
nesutinkate, o 10 visiškai sutinkate. (proc.; vidurkiai): 

11%

22%

20%

26%

31%

28%

31%

30%

38%

46%

49%

51%

52%

Daug asmenų su negalia darbo neteko dėl
Covid-19 taikomų apribojimų

Reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio darbe
Covid-19 pandemijos metu yra neaiškūs

Darbdavių nepasitikėjimas darbuotojais su
negalia yra išaugęs

Dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė
situacija yra pablogėjusi

Dėl Covid-19 taikomų apribojimų
neįgalieji negauna turiningo poilsio

Užimtumo tarnybų veikla asmenų su
negalia atžvilgiu yra netinkama ir…

Kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų
trūkumas dabar yra itin jaučiamas

Prisitaikymas prie pakitusių darbo sąlygų
žmonėms su negalia yra labai sudėtingas

Asmenims su negalia šiuo metu yra itin
sunku susirasti naują darbą

Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin
trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo

Asmenys su negalia jaučia didelį nerimą
dėl sveikatos susirgus Covid-19

Valdžios pagalba asmenims su negalia yra
per maža

Daugelis asmenų su negalia  jaučiasi
neužtikrinti dėl ateities

Pritarimas teiginiams

10 - Visiškai sutinku 9 8

7 6 5

4 3 2

1 - Visiškai nesutinku Nežinau / negaliu atsakyti

5,1

5,8

6,3

6,5

6,7

6,9

7,0

7,1

7,4

7,9

8,0

8,2

8,4

Vidurkiai
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Teiginys: asmenims su negalia šiuo metu yra itin sunku susirasti naują darbą 

Vertinami teiginį „Asmenims su negalia šiuo metu yra itin sunku susirasti naują darbą” 
tyrimo dalyviai buvo labiau linkę su juo sutikti. Teiginio vertinimas – 7,4 balo iš dešimties. Net 45 
proc. tyrimo dalyvių itin pritaria ir dar 15 proc. iš dalies pritaria, kad susidariusi situacija apsunkina 
asmenų su negalia darbo paieškas. (Pav. 2.2.2) 

Lyginant teiginio vertinimo skirtumus pagal sociodemografines charakteristikas, pastebima, 
kad vyrai yra šiek tiek labiau linkę pritarti šiam teiginiui, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tai 
nesudaro. Teiginio vertinimas statistiškai reikšmingai nepriklauso ir nuo respondentų darbinės 
padėties, tačiau pilnu etatu dirbantys respondentai mažiausiai linkę sutikti su teiginiu, o nedirbantys – 
labiausiai. Amžius taip pat nesudaro statistiškai reikšmingo skirtumo teiginio vertinimui, nors galima 
pastebėti, kad jaunesni respondentai geriau vertina asmenų su negalia įsidarbinimo galimybes nei 
vyresni. Statistiškai reikšmingi skirtumai teiginio vertinime pastebimi lyginant duomenis pagal 
gyvenamąją vietą – kuo mažesnėje gyvenvietėje gyvenama, tuo prasčiau vertinamos įsidarbinimo 
galimybės. Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai reikšmingai nesiskiria. 

 

Asmenims su negalia šiuo metu yra itin sunku susirasti naują darbą 

Lytis 
Vyras Moteris 

7.5a 7.4a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.3a 7.4a 7.6a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.6a 7.1a 8.0b 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.3a 7.2a 7.1a 7.5a 8.1a 

2.2.2  Pav. Teiginio „Asmenims su negalia šiuo metu yra itin sunku susirasti naują darbą“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

45% 15% 22% 7% 7%4%

Asmenims su negalia šiuo metu yra itin 
sunku susirasti naują darbą

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,4

Vidurkis



Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, 
aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams analizė 19  

Teiginys: daug asmenų su negalia darbo neteko dėl Covid-19 taikomų apribojimų 

Vertinant pritarimą teiginiui „daug asmenų su negalia darbo neteko dėl Covid-19 taikomų 
apribojimų” tyrimo dalyvių nuomonės išsiskyrė: 27 proc. tyrimo dalyvių labai arba iš dalies sutiko su 
šiuo teiginiu, o 30 proc. nesutiko iš dalies arba visiškai. Net 24 proc. tyrimo dalyvių nurodė negalintys 
įvertinti šio teiginio. (Pav. 2.2.3) 

Analizuojant kaip skiriasi teiginio vertinimo vidurkis tarp skirtingų respondentų pastebima, 
kad teiginiui labiau pritaria nedirbantys ir vyresnio amžiaus respondentai. Statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Daug asmenų su negalia darbo neteko dėl Covid-19 taikomų apribojimų 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.1a 5.2a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

4.6a 5.0a 5.5a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.0a 5.3a 4.9a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.1a 5.2a 4.1a 5.6a 5.6a 

2.2.3 Pav. Teiginio „Daug asmenų su negalia darbo neteko dėl Covid-19 taikomų apribojimų“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

14% 13% 20% 9% 21% 24%

Daug asmenų su negalia darbo neteko dėl 
Covid-19 taikomų apribojimų

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,1

Vidurkis
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Teiginys: dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė situacija yra pablogėjusi 

Teiginiui “dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė situacija yra pablogėjusi” pritaria 
daugiau (46 proc.) tyrimo dalyvių nei nepritaria (20 proc.), tačiau didelė dalis respondentų teiginį 
vertina neutraliai, skirdami 6-5 balus. (Pav. 2.2.4)  

Lyginant kaip vertinimas skiriasi pagal demografines tyrimo dalyvių charakteristikas, 
statiškai reikšmingi skirtumai pastebimi tik lyginant vertinimo vidurkius pagal gyvenamąją vietą – 
šiam teiginiui dažniau pritaria mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai. Statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė situacija yra pablogėjusi 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.7a 6.3a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

5.7a 6.2a,b 7.1b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.3a 6.6a 6.6a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.7a 6.4a 6.4a 6.6a 7.2a 

2.2.4 Pav. Teiginio „Dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė situacija yra pablogėjusi“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

29% 17% 26% 8% 12% 8%

Dėl Covid-19 asmenų su negalia finansinė 
situacija yra pablogėjusi

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,5

Vidurkis
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Teiginys: valdžios pagalba asmenims su negalia yra per maža 

Daugiau nei pusė asmenų su negalia visiškai pritaria teiginiui, kad “Valdžios pagalba 
asmenims su negalia yra per maža“ (57 proc.), dar 19 proc. šiam teiginiui pritaria iš dalies. (Pav. 2.2.5)  
Toks teiginio vertinimas parodo, kad asmenys su negalia itin stipriai jaučia valdžios pagalbos 
trūkumą. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Valdžios pagalba asmenims su negalia yra per maža 

Lytis 
Vyras Moteris 

8.2a 8.1a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.8a 8.0a 8.4a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

8.1a 8.1a 8.2a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.5a 8.2a 8.4a 8.3a 8.2a 

2.2.5 Pav. Teiginio „Valdžios pagalba asmenims su negalia yra per maža“ vertinimas (proc.; 
vidurkis) 

57% 19% 13% 4%4%3%

Valdžios pagalba asmenims su negalia yra 
per maža

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

8,2

Vidurkis
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Teiginys: daugelis asmenų su negalia jaučiasi neužtikrinti dėl ateities 

Teiginiui „Daugelis asmenų su negalia  jaučiasi neužtikrinti dėl ateities” tyrimo dalyviai taip 
pat labai pritaria. (Pav. 2.2.6)  Net 8 iš 10 tyrimo dalyvių su teiginiu visiškai sutinka arba greičiau 
sutinka ir tik 6 proc. respondentų nurodė nepritariantys šiam teiginiui.  

Šiam teiginiui dažniau nei kiti pritaria nedirbantys, vyresni bei didžiuosiuose miestuose 
gyvenantys tyrimo dalyviai. Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai reikšmingai nesiskiria. 

 

Daugelis asmenų su negalia  jaučiasi neužtikrinti dėl ateities 

Lytis 
Vyras Moteris 

8.2a 8.4a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

8.0a 8.3a 8.7a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

8.5a 8.4a 7.9a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

8.0a 8.1a 8.2a 8.7a 8.7a 

2.2.6 Pav. Teiginio „Daugelis asmenų su negalia  jaučiasi neužtikrinti dėl ateities“ vertinimas 
(proc.; vidurkis) 

59% 21% 12% 2%4%3%

Daugelis asmenų su negalia  jaučiasi 
neužtikrinti dėl ateities

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

8,4

Vidurkis
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Teiginys: kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų trūkumas dabar yra itin jaučiamas 

Tyrimo dalyviai buvo labiau linkę pritarti teiginiui „kitų, t.y. ne su darbu susijusių, veiklų 
trūkumas yra itin jaučiamas“: 36 proc. respondentų nurodė itin pritariantys šiam teiginiui ir dar 22 
proc. teiginiui pritaria bent iš dalies. (Pav. 2.2.7)   

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų trūkumas dabar yra itin jaučiamas 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.9a 7.0a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.8a 6.7a 7.3a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.6a 7.4b 7.0a,b 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.7a 7.2a 6.9a 7.0a 7.1a 

2.2.7 Pav. Teiginio „Kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų trūkumas dabar yra itin jaučiamas“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

36% 22% 20% 6% 10% 7%

Kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų 
trūkumas dabar yra itin jaučiamas

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,0

Vidurkis
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Teiginys: asmenys su negalia jaučia didelį nerimą dėl sveikatos susirgus Covid-19 

Kitas itin daug pritarimo iš tyrimo dalyvių sulaukęs teiginys – „asmenys su negalia jaučia 
didelį nerimą dėl sveikatos susirgus Covid-19”. (Pav. 2.2.8)   

Analizuojant kaip skiriasi teiginio vertinimas pagal tam tikrus tyrimo dalyvių požymius, 
pastebima, kad moterys yra statistiškai reikšmingai labiau linkusios sutikti su šiuo teiginiu nei vyrai.  

 

Asmenys su negalia jaučia didelį nerimą dėl sveikatos susirgus Covid-19 

Lytis 
Vyras Moteris 

7.3a 8.4b 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

8.3a 8.0a 7.8a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

7.9a 8.1a 7.9a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.3a 8.3a 8.1a 8.1a 8.2a 

2.2.8 Pav. Teiginio „Asmenys su negalia jaučia didelį nerimą dėl sveikatos susirgus Covid-19“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

57% 16% 11% 3%8% 5%

Asmenys su negalia jaučia didelį nerimą 
dėl sveikatos susirgus Covid-19

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

8,0

Vidurkis
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Teiginys: darbdavių nepasitikėjimas darbuotojais su negalia yra išaugęs 

Bendrai vertinant, tyrimo dalyviai labiau pritaria nei nepritaria teiginiui, kad “Darbdavių 
nepasitikėjimas darbuotojais yra išaugęs“ (43 proc. teiginiui pritaria, o 20 proc. nepritaria) (Pav. 2.2.9)    

Lyginant teiginio vertinimo skirtumus pagal sociodemografines charakteristikas pastebima, 
kad moterys yra šiek tiek labiau linkusios pritarti šiam teiginiui, tačiau statistiškai reikšmingo 
skirtumo tai nesudaro. Reikšmingi skirtumai pastebimi vertinant pritarimą teiginiams pagal darbinę 
padėtį – dirbantys yra linkę mažiau pritarti šiam teiginiui.  

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Darbdavių nepasitikėjimas darbuotojais su negalia yra išaugęs 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.0a 6.5a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

5.3a 6.0a 7.3b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.5a 6.0a 6.7a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.5a 6.3a 5.7a 6.6a 6.6a 

2.2.9 Pav. Teiginio „Darbdavių nepasitikėjimas darbuotojais su negalia yra išaugęs“ vertinimas 
(proc.; vidurkis) 

26% 17% 24% 8% 12% 13%

Darbdavių nepasitikėjimas darbuotojais 
su negalia yra išaugęs

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,3

Vidurkis
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Teiginys: reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio darbe Covid-19 pandemijos metu yra neaiškūs 

Vertinant pritarimą teiginiui „reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio darbe Covid-19 
pandemijos metu yra neaiškūs”, tyrimo dalyvių nuomonės išsiskyrė: 39 proc. tyrimo dalyvių labai 
arba iš dalies sutiko su šiuo teiginiu, o 28 proc. nesutiko iš dalies arba visiškai. (Pav. 2.2.10)   

Statiškai reikšmingas skirtumas pastebimas analizuojant duomenis pagal darbinę 
respondentų situaciją – dirbantys asmenys rečiau pritaria šiam teiginiui. Vyresni tyrimo dalyviai taip 
pat yra reikšmingai labiau linkę pritarti šiam teiginiui. Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai 
reikšmingai nesiskiria. 

 

Reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio darbe Covid-19 pandemijos metu yra neaiškūs 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.2a 5.6a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

5.1a 5.7a,b 6.5b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.5a 6.1a 5.7a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

4.4a 5.7a,b 5.5a,b 6.6b 6.3a,b 

2.2.10 Pav. Teiginio „Reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio darbe Covid-19 pandemijos metu 
yra neaiškūs“ vertinimas (proc.; vidurkis) 

25% 14% 20% 7% 21% 13%

Reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio 
darbe Covid-19 pandemijos metu yra 

neaiškūs

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,8

Vidurkis
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Teiginys: dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo 

Dauguma tyrimo dalyvių pritaria teiginiui „dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin trūksta 
aktyvesnio žmonių bendravimo“: 53 proc. respondentų pritarimą teiginiui įvertino 9 ar 10 balų ir dar 
19 proc. – 8 ar 7 balais. (Pav. 2.2.11)   

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo 

Lytis 
Vyras Moteris 

7.7a 8.0a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.8a 8.1a 7.9a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

7.6a 8.3b 7.8a,b 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.7a 7.8a 7.7a 8.2a 7.8a 

2.2.11 Pav. Teiginio „Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

53% 19% 16% 3%7%2%

Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin 
trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,9

Vidurkis
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Teiginys: prisitaikymas prie pakitusių darbo sąlygų žmonėms su negalia yra labai sudėtingas 

57 proc. tyrimo dalyvių visiškai arba greičiau pritaria teiginiui, kad „prisitaikymas prie 
pakitusių darbo sąlygų žmonėms su negalia yra labai sudėtingas“. (Pav. 2.2.12) 

Šią problemą ypač akcentavo nedirbantys, mažesnių miestelių ir vyresni tyrimo dalyviai. 
Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai reikšmingai nesiskiria.  

 

Prisitaikymas prie pakitusių darbo sąlygų žmonėms su negalia yra labai sudėtingas 

Lytis 
Vyras Moteris 

7.1a 7.1a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.3a 7.3b 7.5b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.9a 7.3a 7.3a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.6a 6.8a 6.9a 7.5a 7.3a 

2.2.12 Pav. Teiginio „Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo“ 
vertinimas (proc.; vidurkis) 

36% 21% 21% 6% 9% 8%

Prisitaikymas prie pakitusių darbo sąlygų 
žmonėms su negalia yra labai sudėtingas

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,1

Vidurkis
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Teiginys: dėl Covid-19 taikomų apribojimų neįgalieji negauna turiningo poilsio 

Nors daugiau tyrimo dalyvių pritaria teiginiui, kad „dėl Covid-19 taikomų apribojimų 
neįgalieji negauna turiningo poilsio“ (53 proc.), tačiau vienas iš penkių su teiginiu nesutinka (21 proc.) 
(Pav. 2.2.13) 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

 

Dėl Covid-19 taikomų apribojimų neįgalieji negauna turiningo poilsio 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.5a 6.8a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.6a 7.0a 6.6a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.4a 7.3b 6.1a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.7a 6.7a,b 6.6a,b 7.2b 6.9a,b 

2.2.13 Pav. Teiginio „Dėl Covid-19 taikomų apribojimų neįgalieji negauna turiningo poilsio“ 
vertinimas (proc.; vidurkiai) 

37% 16% 20% 7% 14% 7%

Dėl Covid-19 taikomų apribojimų 
neįgalieji negauna turiningo poilsio

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,7

Vidurkis



Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, 
aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams analizė 30  

Teiginys: užimtumo tarnybų veikla asmenų su negalia atžvilgiu yra netinkama ir nepakankama 

Dauguma tyrimo dalyvių (51 proc.) neigiamai vertina užimtumo tarnybų veiklą ir pritaria 
teiginiui, kad „užimtumo tarnybų veikla asmenų su negalia atžvilgiu yra netinkama ir nepakankama“. 
(Pav. 2.2.14) Užimtumo tarnybų ir bendrai valstybės pagalbą asmenys su negalia vertina kaip 
nepakankamą nepriklausomai nuo pandeminės situacijos. Tyrimo dalyviai grupinių diskusijų metu 
nurodo, kad valstybės institucijų parama ir pagalba integruojantis į darbo rinką buvo nepakankama ir 
prieš Covid-19 pandemiją.  

Lyginant kaip vertinimas skiriasi pagal sociodemografines charakteristikas pastebima, kad 
šiuo metu nedirbantys ir miestuose  gyvenantys tyrimo dalyviai ypač neigiamai vertina užimtumo 
tarnybų veiklą. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Užimtumo tarnybų veikla asmenų su negalia atžvilgiu yra netinkama ir nepakankama 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.9a 6.9a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.3a 6.7a,b 7.3b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.9a,b 7.2a 5.8b 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.2a 7.1a 6.2a 7.2a 7.3a 

2.2.14 Pav. Teiginio „Užimtumo tarnybų veikla asmenų su negalia atžvilgiu yra netinkama ir 
nepakankama“ vertinimas (proc.; vidurkiai) 

33% 18% 19% 5% 11% 13%

Užimtumo tarnybų veikla asmenų su 
negalia atžvilgiu yra netinkama ir 

nepakankama

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,9

Vidurkis
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2.3. Asmenų su negalia požiūris į situaciją Lietuvos įmonėse 

Tiriant asmenų su negalia požiūrį į Lietuvos įmones, respondentų buvo prašoma įvertinti 
skirtingus aspektus dešimties balų skalėje, kur 1 – labai blogai, o 10 – labai gerai. Iš viso vertinimui 
buvo pateikta 13 skirtingų vertinimo aspektų. Tyrimo dalyvių buvo prašoma įvertinti kaip jie bendrai 
supranta asmenų su negalia padėtį Lietuvos įmonėse, nepriklausomai nuo jų dabartinės darbinės 
padėties. 

Vertindami asmenų su negalia situaciją Lietuvos įmonėse, tyrimo dalyviai prasčiausiai 
vertino įmonėse taikomas darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemones, asmenų su negalia 
diskriminacijos mastą, atlygį už atliktą darbą ir karjeros galimybes. (Pav. 2.3.1) Savo geresniu 
vertinimu išsiskiria tik santykiai su kolegomis, jie vidutiniškai vertinami 7,6 balo ir informacijos apie 
karantino reguliavimus ir taisykles sklaida, vertinant ją 7,2 balo iš dešimties. 

  
2.3.1 Pav. Toliau paprašysime Jūsų įvertinti dabartinę situaciją Lietuvos įmonėse. Vertinkite 

naudodami 10 balų skalę, kur 1 arba 2  reiškia, kad situacija yra labai bloga, 3 arba 4 – 
bloga, 5 arba 6  - vidutiniška, 7 arba 8 - gera ir 9 arba 10 – situacija yra labai gera. (proc.; 
vidurkiai) 

5%

7%

6%

4%

7%

7%

4%

11%

10%

11%

12%

21%

24%

Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo
priemonės

Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos
lygios teisės

Atlygis už atliekamą darbą

Karjeros galimybės įmonėse

Socialinė atsakomybė įmonėse

Darbo kultūra įmonėse: saugumo jausmas,
tolerantiškas elgesys

Darbo efektyvumas Covid-19 taikomų
apribojimų metu

Mokymosi ir tobulėjimo galimybės
(kvalifikacijos kėlimas, mokymai)

Darbo aplinka ir jos pritaikymas žmonėms
su negalia

Vadovų vadovavimo stilius, požiūris į
darbuotojus

Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių)
kompetencija, profesinės žinios

Informacijos sklaida įmonėse apie Covid-
19 reguliavimus, taisykles.

Santykiai su kolegomis, bendradarbiais

Situacijos Lietuvos įmonėse vertinimas

10 - Labai gerai 9 8
7 6 5
4 3 2

5,1

5,3

5,3

5,3

5,6

5,7

5,9

6,0

6,0

6,3

6,4

7,2

7,6

Vidurkiai
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Darbo kultūra įmonėse: saugumo jausmas, tolerantiškas elgesys 

27 proc. tyrimo dalyvių vertina darbo kultūrą Lietuvos įmonėse kaip veikiau gerą, o 18 proc. 
kaip veikiau blogą. (Pav. 2.3.2) Vis dėlto galima daryti prielaidą, kad ši situacija nėra vienprasmiška, 
kadangi net 39 proc. tyrimo dalyvių buvo linkę užimti neutralią poziciją ir dar 15 proc. situacijos 
įvertinti negalėjo. 

Statistiškai reikšmingai darbo kultūros vertinimas skiriasi pagal darbinę tyrimo dalyvių 
padėtį – dirbantieji pilnu arba dalimi etato vertina darbo kultūrą vidutiniškai geriau nei nedirbantys 
tyrimo dalyviai. Tikėtina, kad tokį vertinimą lemia darbo praradimo patirtis. 

 

Darbo kultūra įmonėse: saugumo jausmas, tolerantiškas elgesys 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.6a 5.8a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.4a 6.3a 4.7b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.7a 5.7a 6.0a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.3a 5.7a,b 5.8a,b 5.2b 6.0a,b 

2.3.2 Pav. „Darbo kultūra įmonėse: saugumo jausmas, tolerantiškas elgesys“ vertinimas (proc.; 
vidurkiai) 

9% 18% 39% 11% 7% 15%

Darbo kultūra įmonėse: saugumo 
jausmas, tolerantiškas elgesys

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,7

Vidurkis
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Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos lygios teisės 

 Net 30 proc. respondentų neigiamai vertina dabartinę situaciją Lietuvos įmonėse, kalbant 
apie asmenų su negalia lygias teisias ir jų diskriminaciją. (Pav. 2.3.3) 

Neigiamai šią situaciją dažniau vertino nedirbantys ir vyresnio amžiaus respondentai. Vyrų 
ir moterų vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskiria. 

 

Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos lygios teisės 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.1a 5.3a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.0a 5.5a 4.6b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.1a 5.3a 5.7a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.8a 5.6a 5.2a 4.9a 5.0a 

2.3.3 Pav. „Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos lygios teisės” vertinimas (proc.; vidurkiai) 

10% 16% 30% 16% 14% 13%

Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos 
lygios teisės

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,3

Vidurkis
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Socialinė atsakomybė įmonėse 

Nors dauguma tyrimo dalyvių pasirenka neutralią poziciją vertindami situaciją Lietuvos 
įmonėse arba nurodo negalintys įvertinti šio aspekto, bendras vertinimo vidurkis yra gana žemas – 5,6 
balo. Situaciją kaip labiau gerą vertina tik 25 proc. tyrimo dalyvių, o kaip veikiau blogą – 20 proc. 
(Pav. 2.3.3)  Pastebima, kad nedirbantys tyrimo dalyviai statistiškai reikšmingai blogiau vertina 
socialinę atsakomybę įmonėse, nei dirbantys respondentai. Kadangi, šie tyrimo dalyviai bent iki 
karantino pradžios buvo dirbantys, galima numanyti, kad jo vertinimas yra veikiamas darbo praradimo 
patirties. Vyresni tyrimo dalyviai taip pat blogiau vertina socialinę įmonių atsakomybę asmenų su 
negalia atžvilgiu. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Socialinė atsakomybė įmonėse 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.6a 5.7a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.0a 5.9a 5.1b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.4a 5.8a 5.8a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.6a 5.8a,b 5.7a,b 5.0b 5.5a,b 

2.3.4 Pav. „Socialinė atsakomybė įmonėse“ vertinimas (proc.; vidurkiai) 

10% 15% 34% 12% 8% 21%

Socialinė atsakomybė įmonėse

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,6

Vidurkis
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Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) kompetencija, profesinės žinios 

„Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) kompetencija, profesinės žinios“ asmenų su  negalia 
vertinama tik vidutiniškai:  17 proc. tyrimo dalyvių šį aspektą vertina 9-10 balų, dar 22 proc. vertina 
8-7 balais, o 14 proc. skyrė 1-4 balus. (Pav. 2.3.5) 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

 Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) kompetencija, profesinės žinios 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.3a 6.5a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.0a 6.8a 5.7b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.2a 6.4a 7.1a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.8a 6.6a 6.4a 6.1a 6.5a 

2.3.5 Pav. ”Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) kompetencija, profesinės žinios” vertinimas (Proc.; 
vidurkiai) 

17% 22% 26% 7% 7% 20%

Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) 
kompetencija, profesinės žinios

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,4

Vidurkis
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Vadovų vadovavimo stilius, komunikacijos gebėjimai, požiūris į darbuotojus 

„Vadovų vadovavimo stilius, komunikaciniai gebėjimai, požiūris į darbuotojus“ vertinamas 
labai panašiai: aspektas gerai vertinamas 40 proc. tyrime dalyvavusių asmenų lyginant su 16 proc. 
vadovų vadovavimo stiliumi nepatenkintų respondentų. (Pav. 2.3.6) 

Skirtumai vadovų vadovavimo stiliaus vertinime pastebimi tik lyginant tyrimo dalyvius pagal 
darbinę situaciją: nedirbantys asmenys yra mažiau patenkinti šiuo aspektu. Statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Vadovų vadovavimo stilius, komunikacijos gebėjimai, požiūris į darbuotojus 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.2a 6.3a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.2a 6.6a 5.4b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.1a 6.4a 6.6a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 – 40 m. 41 – 50 m. 51 – 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.8a 6.5a 6.2a 5.8a 6.5a 

2.3.6 Pav. „Vadovų vadovavimo stilius, komunikacijos gebėjimai, požiūris į darbuotojus” vertinimas 
(Proc.; vidurkiai) 

16% 24% 26% 8% 8% 17%

Vadovų vadovavimo stilius, 
komunikacijos gebėjimai, požiūris į 

darbuotojus

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,3

Vidurkis
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Santykiai su kolegomis, bendradarbiais 

 „Santykiai su kolegomis, bendradarbiais“ yra vienas iš mažiausiai problemiškų aspektų – 
prastai situaciją vertino tik 4 proc. apklaustųjų. (Pav. 2.3.7) 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Santykiai su kolegomis, bendradarbiais 

Lytis 
Vyras Moteris 

7.6a 7.7a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

8.0a 7.9a 7.0b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

7.5a 7.7a 7.6a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.8a 7.5a 7.8a 7.6a 7.3a 

2.3.7 Pav. „Santykiai su kolegomis, bendradarbiais“ vertinimas (proc.; vidurkiai) 

35% 26% 21% 3%1% 14%

Santykiai su kolegomis, bendradarbiais

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,6

Vidurkis
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Mokymosi ir tobulėjimo galimybės (kvalifikacijos kėlimas, mokymai) 

Tyrimo dalyviai “mokymosi ir tobulėjimo galimybes (kvalifikacijos kėlimas, mokymai)“ 
vertina labiau pozityviai: 39 proc. mano kad situacija yra gera arba labai gera, o 23 proc. respondentų 
mano, kad situaciją yra prasta. (Pav. 2.3.8) 

Itin prastai šį aspektą vertina šiuo metu nedirbantys bei regionų gyventojai. Vyrų ir moterų 
vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskiria. 

 

 

Mokymosi ir tobulėjimo galimybės (kvalifikacijos kėlimas, mokymai) 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.9a 6.0a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.4a 6.2a,b 5.5b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.7a 6.0a 6.4a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.9a 6.0a 6.1a 5.8a 6.1a 

2.3.8 Pav. „Mokymosi ir tobulėjimo galimybės (kvalifikacijos kėlimas, mokymai)” vertinimas (proc.; 
vidurkiai) 

16% 23% 24% 12% 11% 14%

Mokymosi ir tobulėjimo galimybės 
(kvalifikacijos kėlimas, mokymai)

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,0

Vidurkis
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Karjeros galimybės įmonėse 

Analizuojant „karjeros galimybių įmonėse“ vertinimą, pastebima, kad tyrimo dalyvių  
nuomonė išsiskiria: 27 proc. tyrimo dalyvių situaciją vertina kaip labiau teigiamą (10-6 balais), 
palyginti su 26 proc. manančių, kad situacija yra prasta. (Pav. 2.3.9) 

Geriausiai karjeros galimybes vertina pilnu etatu dirbantys tyrimo dalyviai, o prasčiausiai – 
nedirbantys. Didžiųjų miestų gyventojai taip pat linkę geriau vertinti įsidarbinimo galimybes nei kitų 
vietovių gyventojai.  Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

 

Karjeros galimybės įmonėse 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.1a 5.5a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.1a 5.2b 4.9b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.5a 5.2a 5.3a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.7a 5.6a 5.4a 5.0a 5.0a 

2.3.9 Pav. „Karjeros galimybės įmonėse“ vertinimas (proc.; vidurkiai) 

8% 19% 28% 14% 12% 19%

Karjeros galimybės įmonėse

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,3

Vidurkis
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Informacijos sklaida įmonėse apie Covid-19 reguliavimus, taisykles. 

Informacijos skaida įmonėse apie Covid-19 reguliavimus ir taisykles yra vertinama gerai: 
vos 12 proc. respondentų mano, kad informacijos yra nepakankamai arba ji yra neaiški. (Pav. 2.3.10) 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Informacijos sklaida įmonėse apie Covid-19 reguliavimus, taisykles. 

Lytis 
Vyras Moteris 

6.7a 7.4a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

7.4a 7.0a 7.0a 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

7.3a 6.9a 7.4a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

8.0a 7.2a 6.7a 7.0a 7.4a 

 

2.3.10 Pav. „Informacijos sklaida įmonėse apie Covid-19 reguliavimus, taisykles.” vertinimas (proc.; 
vidurkiai) 

30% 18% 17% 8% 4% 23%

Informacijos sklaida įmonėse apie Covid-
19 reguliavimus, taisykles.

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

7,2

Vidurkis



Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, 
aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams analizė 41  

Darbo aplinka ir jos pritaikymas žmonėms su negalia: ofisas, darbo įrankiai, informacinės 
technologijos ir jų pritaikymas neįgaliesiems ir pan. 

Darbo aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia Lietuvos įmonėse vertinamas vidutiniškai: 
14 proc. respondentų vertina situaciją itin gerai ir dar 23 proc. yra linkę vertinti veikiau gerai, lyginant 
su 22 proc. respondentų vertinančių situaciją kaip veikiau blogą. (Pav. 2.3.11) 

Situacijos vertinimas blogėja vyresnių respondentų grupėse, bei tarp nedirbančių tyrimo 
dalyvių. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Darbo aplinka ir jos pritaikymas žmonėms su negalia: ofisas, darbo įrankiai, informacinės 
technologijos ir jų pritaikymas neįgaliesiems ir pan. 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.7a 6.1a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.4a 6.1a,b 5.5b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

6.2a 5.6a 6.3a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

7.2a 6.0a,b 5.7b 5.7b,c 5.3b,d 

2.3.11 Pav. vertinimas “darbo aplinka ir jos pritaikymas žmonėms su negalia: ofisas, darbo įrankiai, 
informacinės technologijos ir jų pritaikymas neįgaliesiems ir pan.“ (proc.; vidurkis) 

14% 23% 22% 12% 10% 19%

Darbo aplinka ir jos pritaikymas 
žmonėms su negalia: ofisas, darbo 

įrankiai, informacinės technologijos ir jų 
pritaikymas neįgaliesiems ir pan.

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

6,0

Vidurkis
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Atlygis už atliekamą darbą 

Vertinant „atlygį už atliekamą darbą“ tyrimo dalyvių nuomonės gan stipriai išsiskiria – 32 
proc. atlygio situaciją vertina veikiau gerai, o 33 proc. veikiau blogai. (Pav. 2.3.12) 

Kiek geriau „atlygio už atliekamą darbą“ aspektą vertina moterys.  

 

Atlygis už atliekamą darbą 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.1a 5.4a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.0a 5.6a 4.5b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.2a 5.1a 5.9a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.0a 5.7a,b 5.5a,b 4.6b 5.2a,b 

2.3.12 Pav. „Atlygis už atliekamą darbą“ vertinimas (proc.; vidurkis) 

11% 21% 25% 15% 18% 10%

Atlygis už atliekamą darbą

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,3

Vidurkis
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Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės 

“Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonėmis” dalyvių bendrai vertinamos 
neigiamai – 33 proc. asmenų nurodo manantys, kad situacija nėra gera (1-4), lyginant su 25 proc. 
tyrimo dalyvių nurodančių, kad situacija nėra bloga (10-6 balai ir dešimties). (Pav. 2.3.13) Bendras 
vertinimo vidurkis yra 5,1 iš dešimties galimų ir tai yra prasčiausiai vertinama aspektas. 

Nedirbantys ir vyresni tyrimo dalyviai alternatyvias darbuotojų motyvavimo ir sakinimo 
priemones vertina statistiškai reikšmingai prasčiau. Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai reikšmingai 
nesiskiria. 

 

Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės 

Lytis 
Vyras Moteris 

4.9a 5.2a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

5.7a 5.4a 4.4b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.0a 5.1a 5.2a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

5.9a 5.6a,b 5.2a,b 4.5b 4.6a,b 

2.3.13 Pav. „Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės” vertinimas (proc.; vidurkis) 

8% 17% 25% 16% 17% 18%

Kitos darbuotojų skatinimo ir 
motyvavimo priemonės

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,1

Vidurkis
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Darbo efektyvumas Covid-19 taikomų apribojimų metu 

31 proc. tyrimo dalyvių mano, kad situacija yra gera (10-6 balai), lyginant su 16 proc. 
respondentų vertinančių darbo efektyvumą labiau neigiamai. Vis dėl to didelė dalis tyrime 
dalyvavusių asmenų iš liko neutralūs (33 proc.) arba išvis negalėjo pateikti vertinimo (20 proc.). (Pav. 
2.3.14)  

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra. 

 

Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės 

Lytis 
Vyras Moteris 

5.7a 5.9a 

Darbinė 
padėtis 

Dirbu pilnu etatu Dirbu dalį dienos Nedirbu 

6.6a 6.0a 5.1b 

Gyvenamoji 
vieta 

Didieji miestai 
Kiti miestai, rajono 

centras 
Kaimo vietovė 

5.9a 5.7a 6.0a 

Amžiaus 
grupės 

Iki 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. 
61 m. ir 
daugiau 

6.3a 6.2a 5.7a 5.6a 5.5a 

2.3.14 Pav. „Kitos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės“ vertinimas (proc.; vidurkis) 

  

10% 21% 33% 9% 7% 20%

Darbo efektyvumas Covid-19 taikomų 
apribojimų metu

10-9 balai 8-7 balai

6-5 balai 4-3 balai

2-1 balai Nežinau / negaliu atsakyti

5,9

Vidurkis
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2.4. Darbinės padėties įtaka asmenų su negalia situacijai Covid-19 pandemijos metu   

Respondentų atsakymai ir vertinimai didele dalimi priklauso nuo to, kokia buvo ir yra jų 
darbinė padėtis Covid-19 pandemijos sąlygoto karantino metu. Kokybinės fokusuotos grupinės 
diskusijos padeda geriau suprasti, kokias tipines problemas išskiria šios skirtingos respondentų 
grupės. 

Problemos dėl paskelbtų prastovų / priverstinių atostogų / sumažėjusi darbo krūvio 

Didžiausias iššūkis tikslinės grupės atstovams, kurie dėl pandemijos buvo išleisti į vieno ar 
kelių mėnesių prastovas / atostogas, yra išlikti psichologiškai sveikiems ir ramiems. Tyrimo dalyviai 
pažymi, jog laukimas bei nežinomybė, ar jie iš viso sugrįš į darbą ir kiek gaus pajamų, ar jų įmonė 
išsilaikys per šią krizę, turėjo neigiamos įtakos jų emocinei būklei, sukėlė labai daug nerimo. 
Tikslinės grupės atstovai taip pat akcentavo, kad jautė įtampą dėl to, kad vieni darbuotojai į darbą 
grįžo anksčiau, kiti vėliau. Nerimą ir apmaudą jautė ir dėl to, kad po prastovos teko išnaudoti turimas 
atostogas, nukentėjo ir jų socialinis gyvenimas („mane neramino laukimas ar paskambins ir kada 
paskambins? Mačiau, kaip kvietė kitus darbuotojus, o man vis nepaskambindavo, tai maniau, kad 
manęs greičiausiai neiškvies, pasakys, kad atleido“, „man klausimas buvo ar aš sulauksiu pajamų 
per prastovas, puikiai suvokiau, jog labai norint galima sukelti dirbtinį bankrotą, o kalbų apie tai 
buvo daug“, „įtaką darė tai, kad vienus kvietė daug anksčiau sugrįžti, o kitus daug vėliau. Kilo minčių, 
jeigu manęs nekviečia, tai gal manęs nelabai reikia“, IV FGD, jaunesni). 

Tikslinės grupės atstovai pripažįsta, jog šiuo periodu nesulaukė ir pakankamo palaikymo 
(nei moralinio, nei finansinio) iš darbdavio / vadovo.  („jiems patiems nebuvo aišku, tai buvo nauja 
sistema ir kaip toliau teks vykdyti gamybą, ir kaip toliau veiks gamyklos niekas nežinojo“, IV FGD, 
jaunesni). 

Sumažėjęs darbo krūvis reiškia pajamų sumažėjimą, tai ypač akcentuojama kalbant apie 
pirmąją karantino bangą. Sumažintos darbo valandos neigiamai paveikė kai kurių tikslinės grupės 
atstovų finansinį saugumą ir stabilumą, privertė keisti gyvenimo įpročius, labiau taupyti, „supratau, 
kad nebegalėsiu gyventi kaip anksčiau dėl tų apribojimų, darbo užimtumas per pusę sumažėjo ir 
pajamos atitinkamai“, II FGD, jaunesni. 

 

Problemos dėl persikėlimo dirbti nuotoliniu būdu 

Nors bendrai nuotolinis darbas vertinamas, kaip turintis daugiau privalumų nei trūkumų 
asmenims su negalia, visgi pastebima, kad pradėjus dirbti nuotoliniu būdu (ypač per pirmą 
karantino bangą), tikslinės grupės atstovai susidūrė su tam tikrais iššūkiais: 

 Savidisciplinos užsitikrinimas / tinkamo dienos režimo susiorganizavimas nulemia tai, ar 
išlaikoma darbo kokybė („susikaupti sunkiausia buvo, kad nebūtų trukdžių namie, nes norisi 
Facebook įsijungti“, „labai sunku yra kai tu vienoje vietoje miegi, valgai, leidi savo laisvalaikį 
ir dirbi, o kai didelė šeima, tai ne vienam gi nuotoliniu būdu vyksta kažkas“, ir dar atrodė, 
kad viskas blogai, daug lėčiau dirbasi ir tai gali pakenkti darbui“, IV FGD, jaunesni); 

 Darbo vietos pritaikymas, reikalingų darbo programų ir įrangos susiinstaliavimas bei  
problemos su interneto ryšiu, prisijungimu bei kitos techninės kliūtys („neregiai kartais 
naudoja telefonus su papildomomis programomis ir ne visos nuotolinio darbo programos yra 
pritaikytos neregiams“, IV FGD, jaunesni; „didžiausias iššūkis buvo priversti žmones 
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išmokyti prisijungti nuotoliniu būdu ir prisikviesti klientus į nuotolį, iš pradžių nesupratome 
kas čia per nesąmonė ir ką čia reikia daryti, bet apsipratome vėliau“, II FGD, jaunesni). 

 Nuotolinis darbas reikalauja daugiau laiko komunikacijai elektroniniais laiškais, 
skambučiais per įvairias platformas. Dėl to, palyginus su gyvu bendravimu, daug lėčiau yra 
sutvarkomi reikalai, išsprendžiami aktualūs klausimai bei problemos.  

 Darbas iš namų sukėlė nemažai konfliktų tarp bendradarbių – kai kurie darbuotojai 
nenorėjo skiepytis, reguliariai testuotis, atsirado įvairių neaiškumų dėl darbo organizavimo 
(„tragiškos situacijos, iki absurdų „prieidavo“, su ašaromis visokiomis, nes neaišku ar bus 
finansavimas projektinės veiklos, finansavimas mažėjo, o žmonių prisamdyta ir ką čia su jais 
daryti? Viskas išsisprendė, bet paskutinę minutę ir tokia gaudavosi nuolatinė įtampa“, I FGD, 
vyresni).  

 Padidėjęs psichologinis nuovargis dėl sumažėjusio socialinio kontakto, nepatenkinto „gyvo“ 
bendravimo poreikio („emociškai pasigedau labai stipriai to išėjimo dirbti biure“, I FGD, 
vyresni); 

 Didelis darbdavio nepasitikėjimas – kiekvieną dieną reikalaujama „pagal valandas pateikti 
veiklos ataskaitas“, pažymima, jog situaciją labai pablogina atvejai, kai vienas iš darbuotojų 
„prisidirba“ ir nuo to kenčia visa komanda, nes darbdavys nepasitiki visais, dėl to neretai 
krenta darbuotojų motyvacija. 

Tie tyrimo dalyviai, kuriems pavyko prisitaikyti prie darbo iš namų, matė ir teigiamas šio 
darbo organizavimo būdo puses: vadovų palaikymą, mažiau pašalinių trukdžių, tuščių pokalbių, 
lankstesnį darbo organizavimą, naujovišką komunikaciją organizacijos viduje („per Teams, ir su 
dovanomis. Buvo visą laiką bandoma kuo arčiau gyvo kontakto būti, tai manau, kad buvo nemažai to 
palaikymo“, „ofise daug trukdo pokalbiai, labai išderina ir išmuša iš darbingumo vėžių, o dirbant iš 
namų to nebelieka“, „irgi turėjome Zoom vakarėlių visokių ir panašių dalykų“, (IV FGD, jaunesni). 
Kitas didelis nuotolinio darbo privalumas tai, kad „klientai tavęs nemato“, todėl išvengiama 
stigmatizacijos, nebelieka diskriminacijos, jokios psichologinės įtampos, galimų bendravimo barjerų, 
kurie gali kilti dėl paslaugų tiekėjo neįgalumo („kai mes dirbame nuotolyje, tai žmonės nemato mūsų 
trūkumų, nes sėdime už monitoriaus ir tada išnyksta visos ribos, visa diskriminacija“, II FGD, 
jaunesni). 

Kai kurie tyrimo dalyviai akcentavo, kad pasikeitusi situacija privertė juos permąstyti savo 
padėtį, keisti specializaciją, pradėti studijuoti, kurti savo verslą, ieškoti naujų darbo galimybių 
(„prasidėjo mintys apie kažkokią veiklą dėl savęs, kad būčiau sau direktorė, kažką įsteigti pačiai, 
jeigu jausiu, kad valstybiniame sektoriuje nebepatinka, bandysiu pati kurti“, „jaučiuosi labai 
pozityviai, korona atsibodo, bet kartu tai ir nauja galimybė, nes atsirado daug darbų nuotolinių, tai 
manau bus dar vienas šansas atrasti save iš naujo“, „visa ši situacija motyvavo labai judėti į priekį, 
integruoti bandysiu savo asmeninį verslą ateityje“, II FGD, jaunesni). 
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2.5. Problemos, kurias patiria asmenys su negalia darbo rinkoje 

Kiekybinės apklausos metu respondentų buvo prašoma nurodyti, su kokiomis trimis 
pagrindinėmis problemomis šiuo metu darbo rinkoje susiduria asmenys su negalia. Šio klausimo 
analizė parodo, kad dažniausiai nurodomos priežastys yra asmens su negalia poreikių neatitinkančios 
darbo vietos, neigiamas darbdavių nusistatymas, nekonkurencingas atlygis, maža neįgaliesiems 
pritaikytų darbo vietų pasiūla bei visuomenės stigmatizacija.  

Respondentai, nepatenkinti savo darbo vietos pritaikymu, nurodo įvairias kliūtis, su kuriomis 
susiduria atlikdami savo darbą: patalpos nepritaikytos asmenims su judėjimo negalia, darbuotojai 
neaprūpinami darbui reikalingomis priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriais), nesudaroma galimybė 
darbo atlikti sėdint, nors tam nėra objektyvių priežasčių, nesuteikiama transporto priemonė mobilų 
darbą dirbantiems asmenims su negalia. 

Tyrimo dalyviai, kurie kaip problemą išskiria neigiamą darbdavių požiūrį į asmenis su 
negalia, nurodo, kad darbdaviai nežinodami realių asmens darbinių pajėgimų nuvertina potencialų 
kandidatą, noriau priima asmenis su didesniu darbingumo procentu, nenori prisiimti atsakomybės už 
asmenis, turinčius sveikatos problemų. 

Trečia dažniausiai nurodoma problema – maži atlyginimai. Apklausos dalyviai nurodė, kad 
asmenų su negalia gaunami atlyginimai nekonkurencingi, jiems siūlomas mažesnis atlygis už tokį pat 
darbą nei sveikam žmogui, neįgalieji, negalintys dirbti pilnu etatu, neuždirba net ir minimalaus 
atlyginimo.  

Tyrimo dalyvių teigimu, darbo vietų, pritaikytų asmenims su negalia, yra itin mažai ypač 
regionuose, ne visi pasiūlymai atitinka darbo ieškančiojo galimybes. Respondentai nurodo, kad 
įmonės galėtų būti įpareigotos dalį fizinės ištvermės nereikalaujančių darbų pasiūlyti asmenims su 
negalia. 

Respondentus itin žeidžia neigiamas visuomenės požiūris. Asmenys su negalia nurodo 
patiriantys kitų visuomenės narių diskriminaciją, atstūmimą ir ignoravimą. Jie jaučiasi nuvertinami 
arba iš jų tikimasi daugiau nei leidžia jų sveikata. Tyrimo dalyviai nurodo pasigendantys tolerancijos 
skatinimo bei visuomenės švietimo apie asmenis su negalia.  
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0% 10% 20% 30%

3 pagrindinės problemos, su kuriomis darbo rinkoje šiuo metu susiduria 
negalią turintys asmenys

Top 1 Top 2 Top 3

Kita

Nesutarimai su kolegomis / kolegų diskriminacija

Mažos valstybės išmokos

Papildoma diskriminacija dėl amžiaus ar lyties

Dirbantys asmenys su negalia nėra papildomai skatinami

Netinkamos valstybės programos, kurios turėtų padėti neįgaliesiems įsidarbinti

Trūksta valstybės paramos pačiam sukurti verslą ar dirbti individualiai

Darbdaviai nesistengia sukurti pagarbaus santykio su neįgaliuoju

Su Covid-19 susiję veiksniai

Neteisingos subsidijos verslui laidžia įmonėms išnaudoti asmenis su negalia

Įsidarbinusiems neįgaliesiems trūksta integracijos / socializacijos programų

Siūlomi žemos / netinkamos kvalifikacijos darbai be karjeros galimybių

Trūksta valstybės pagalbos ir paskatos įmonėms įdarbinti asmenis su negalia

Geranoriškumo trūkumas

Neatsižvelgiama į darbo valandas, pertraukas

Pačių neįgaliųjų mokyvacijos trūkumas

Sunku atvykti iki darbo vietos / nepritaikyta infrastruktūra

Darbdavio skiriami darbai neatitinga fizinių pajėgumų

Trūksta informacijos bei pagalbos iš valstybės įsidarbinant

Kompetencijų trūkumas

Neigiamas visuomenės požiūris

Maža neįgaliesiems pritaikytų darbo vietų pasiūla

Nedidelis / neteisingas atlyginimas

Neigiamas / skeptiškas darbdavių požiūris

Netinkama / nepritaikyta darbo vieta, trūksta tinkamų darbo priemonių 25% 

23% 

22% 

20% 

20% 

11% 

11% 

10% 

8% 

6% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

9% 



Covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, 
aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo rinkoje ir darbo santykiams analizė 49  

2.5.1 Pav. Kokios yra 3 pagrindinės problemos, su kuriomis darbo rinkoje šiuo metu susiduria 
negalią turintys asmenys? Kas turėtų būti daroma visų prima, kad neįgalieji sėkmingiau 
integruotųsi į darbo rinką? (proc.) 

Kokybinių fokusuotų grupinių diskusijų dalyvių buvo prašoma nurodyti, kokia parama ar 
pagalba būtų reikalinga norint pagerinti jų asmeninę situaciją. Abiejų amžiaus grupių atstovai pažymi, 
kad valstybė bendrai (ne tik Covid-19 kontekste) turėtų geriau rūpintis neįgalumą turinčiais 
žmonėmis. Reikėtų užtikrinti: 

 Finansinį saugumą, ypač tiems, kurie prarado darbą karantino metu. Skiriamos išmokos net 
ir sunkią negalią turintiems žmonėms vertinamos kaip per mažos patenkinti net minimalius 
poreikius. Vieningai pažymima, kad dažnu atveju finansiniai sunkumai sukelia psichologinių 
problemų („kad žmonės galėtų gyventi normaliai bent jau. Žmogus gali tapti tiesiog piktas, 
asocialus, nebepasitikėti visuomene, nereikia jo uždaryti, kad jam kažkoks nepriteklius ar 
nepakankamumas atsirastų. Psichologinis nusiteikimas turi būti svarbesnis valstybei“, II 
FGD, jaunesni; „Stabilumas svarbiausia, bent jau man. Kai gauni invalidumą, žinai, kad 
vaistams gauni ir kiek užtenka. Turi tilpti ir tame esi apribotas. Jeigu kažko trūksta, pavyzdžiui 
malonumų ar kitko, tai nežinau ką turi daryti, iš kur tų pinigų paimsi... niekas gi neduos už 
ačiū“, I FGD, vyresni); 

 Darbo vietų pritaikymą. Tam darbdaviai turėtų skirti didesnę paramą, o valstybė turėtų 
užtikrinti ir palengvinti darbo vietų neįgaliesiems pritaikymo ar jų perkėlimo į nuotolį procesą 
(„didelei daliai verslų ne tiek, kad popierizmo per daug, ilgai tas subsidijas neužtrunka 
susitvarkyti, bet jeigu, reikia darbo vietą pritaikyti konkrečiai judėjimo negaliai, jiems 
nenaudinga dėl kainos. Ir jie nėra užtikrinti ar jiems apsimokės. Jie nenori investuoti pinigų į 
aplinkos pritaikymą“, IV FGD, jaunesni); 

 Medicininės pagalbos prieinamumą. Teigiama, kad per pandemiją patekti pas gydytoją–
specialistą buvo ir vis dar yra sudėtinga („buvau po ragenos transplantacijos ir reikėjo 
kontrolę eiti, o prasidėjus karantinui manęs nepriėmė tris mėnesius ir man išsivystė ragenos 
kerotopatija ... trūksta gydytojo iškvietimo į namus“, II FGD, jaunesni; „tikrai blogai buvo su 
gydytojais, užsiregistruoji, lauki, vėl nukelia... atrodo, kad be Covid-19 gydytojai nieko kito 
daugiau negydo“, III FGD,  mišri pagal amžiaus grupes); 

 Platesnį visuomenės informavimą bei darbdavių švietimą apie negalią turinčius žmones. 
(„žmonėms, kurie turi sveikatos problemų įsidarbinimo sektoriuje apskritai yra krizė, nes 
nenori tokių priimti į darbą. Turiu draugę, ji turi regėjimo problemų, bet dirbti gali ir nori, 
negali tik vairuoti, bet jos nepriima, kai sužino apie neįgalumą“, „per Užimtumo tarnybą 
daryti konferencijas darbdaviams, kuriose būtų ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pristatomos 
galimybės, kaip vienokios ar kitokios negalios žmonės gali dirbti skirtingus darbus, kokius 
darbus gali dirbti, kokių negali. Nes darbdaviai nesigilina“, IV FGD, jaunesni). 
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III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad dėl Covid-19 pandemijos paskelbtas karantinas itin pakeitė 
asmenų su negalia situaciją. Dalis jų (bent laikinai) prarado darbo vietas, buvo apribota jų galimybė 
gauti emocinę bei sveikatos pagalbą, trūko paramos iš valstybės ar savivaldybės, sumažėjo jų 
mobilumo galimybės. Tačiau Covid-19 pandemija šių problemų nesukūrė, kokybinėje tyrimo dalyje 
dalyvavę asmenys su negalia, nurodo, kad su šiomis problemomis jie stipriau ar silpniau susidurdavo 
ir prieš Covid-19 pandemiją: neįgaliesiems ir prieš paskelbiant karantiną būdavo sunku surasti ir 
išlaikyti darbo vietas, jie patirdavo stigmatizaciją ir diskriminaciją, turėdavo naudotis jų poreikių 
neatitinkančia infrastruktūra. Covid-19 pandemijos metu pageidaujamas socialinės distancijos 
išlaikymas iš esmės šių problemų nesukėlė, o veikiau jas išryškino. Tyrimas atskleidė, kad kai kuriems 
asmenims su negalia sunku išlaikyti turimą darbo vietą bei susirasti naują. Tačiau toks vertinimas visų 
pirma turėtų būti siejamas su bendra Lietuvos darbo rinkos situacija. Tyrimo dalyviai aptaria nerimą, 
kurį jiems kelia verslo patiriami sunkumai, galintys lemti darbuotojų prastovas, darbo vietų skaičiaus 
mažinimą, darbo krūvio pokyčius. Iš principo yra labiau nerimaujama dėl to, ar esamos darbo vietos 
išliks, įmonės nebankrutuos, nei dėl jų asmeninių galimybių prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. 

Didžiausias Covid-19 pandemijos sąlygoto karantino poveikis pastebimas analizuojant 
asmenų su negalia emocinę būklę. Kokybinio tyrimo dalyviams Covid-19 asocijuojasi su sunkia 
emocine aplinka: pykčiu dėl atskirties ir sumažėjusios socializacijos, liūdesio dėl galimybių užsiimti 
mėgstama veikla apribojimo, baimės dėl sunkiai prognozuojamos ateities. Nors visuomenė antro 
karantino metu yra geriau prisitaikiusi, tyrimo dalyviai teigia, jog jų emocinė būsena iš esmės 
nepakito, o negatyvius jausmus papildo nuogąstavimai dėl vakcinacijos.  

Slogias nuotaikas atspindi ir kiekybinio tyrimo duomenys. Daugiau nei trečdalis kiekybinės 
apklausos respondentų savo bendrą situaciją vertina kaip itin ar iš dalies pablogėjusią per pastaruosius 
dvejus metus, apie pusę visų tyrimo dalyvių nurodo visiškai pritariantys teiginiams, kad asmenys su 
negalia jaučiasi neužtikrinti dėl ateities, labai nerimauja dėl galimų sveikatos problemų susirgus 
Covid-19, valdžios pagalba jiems yra per maža.  

Tyrimo dalyviai, vertindami asmenų su negalia patiriamus sunkumus darbo rinkoje, išskiria 
įvairių problemų, su kuriomis jiems tenka susidurti: asmenys su negalia nurodo, kad darbo vietos 
neatitinka jų specifinių poreikių, trūksta reikiamų priemonių pilnavertiškai atlikti paskirtas užduotis.  
Asmenims, turintiems negalią, susirasti ir išlaikyti darbą trukdo neigiamas visuomenės požiūris – jie 
jaučiasi nuvertinami, jų gebėjimui produktyviai ir kokybiškai atlikti užduotis yra vertinami skeptiškai, 
todėl asmenims, turintiems negalią, tenka rinktis nepatrauklius, jų poreikių neatitinkančius darbus. 

Lyginant Covid-19 įtaką asmenų su negalia darbiniai padėčiai, esminių skirtumų tarp vyrų ir 
moterų nepastebima. Daug daugiau įtakos turi kitos sociodemografinės respondentų charakteristikos:  
amžius, gyvenamoji vieta. Nei kiekybiniame, nei kokybiniame tyrime nebuvo užfiksuota, kad 
respondentai jaustųsi diskriminuojami dėl savo lyties.  

Galima tik pasidžiaugti, kad ne visi tikslinės grupės atstovai supranta karantiną kaip 
vienareikšmiškai neigiamą reiškinį. Kai kurie fokusuotų grupinių diskusijų dalyviai nurodė, kad 
karantinas jiems buvo tarsi trumpos atostogos, leido skirti daugiau laiko sau ir šeimai. Kitas įvardintas 
karantino privalumas – išaugęs bendras visuomenės kompiuterinis raštingumas ir paslaugų 
skaitmenizaciją. Perkėlus dalį valstybės paslaugų teikimo į virtualią erdvę, asmenims su negalia tapo 
lengviau naudotis paslaugomis, kadangi fiziškai nereikia atvykti į paslaugos teikimo vietą. Taip pat 
ne tik valstybės teikiamos paslaugos buvo perkeltos į internetą – dėl apribojimų verslui internete 
atsirado daugiau elektroninių parduotuvių, kuriose lengviau apsipirkti asmenims su regėjimo ar 
judėjimo negalia.  Kiekybinio tyrimo duomenimis penktadaliui respondentų situacija pagerėjo. 
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Dažniau tai – jauni ir dirbantys asmenys, kuriems pavyko sėkmingai prisitaikyti prie pasikeitusių 
darbo sąlygų. Galima numanyti, kad tokie visuomenės pokyčiai sukuria naują socialinės atskirties 
dimensiją: gerais kompiuterinio raštingumo gebėjimais pasižymintys asmenys su negalia sėkmingiau 
integruojasi į visuomenę, jiems tampa prieinama daugiau galimybių pasinaudoti įvairiomis 
paslaugomis, o vyresni asmenys, turintys prastesnius kompiuterinio raštingumo gebėjimus,  susidurs 
su dar viena kliūtimi sėkmingai  ir patogiai gauti paslaugas bei socializuotis. 

Siekiant šalinti neigiamą COVD-19 pandemijos poveikį bei realizuojant asmenų su negalia 
teisę dirbti: 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turėtų ir 
toliau stengtis keisti visuomenės požiūrį į asmenis su negalią bei jų pajėgumus dirbti. Reikėtų 
organizuoti viešųjų ryšių kampanijas, kuriomis būtų siekiama supažindinti visuomenę su 
sėkmingai dirbančiais asmenimis su negalia, taip sudarant palankesnes sąlygas jų integracijai. 
Taip pat, atskirai turėtų būti šviečiami darbdaviai, pristatant įvairių įmonių ir darbuotojų 
sėkmės istorijas, mokant darbdavius teisingai pritaikyti darbo vietas pagal individualius 
asmenų su negalia poreikius, supažindinant su valstybės teikiama pagalba įdarbinant asmenis 
su negalia.  

 Užimtumo tarnyba turėtų dėti daugiau pastangų pasiūlyti asmenims su negalia jų poreikius 
ir kvalifikaciją atitinkančias darbo vietas. Asmenims su negalia turėtų būti siūlomi ne tik 
žemos kvalifikacijos darbai, adaptuoti pagal bendrai suprantamus darbo vietos pritaikymo 
kriterijus. Rekomenduojama taikyti individualistinį požiūrį, atsižvelgiant į konkretaus asmens 
negalią, poreikius darbo vietos pritaikymui, galimybes atvykti iki darbo vietos, turimą 
išsilavinimą. Užimtumo tarnyba, galėtų prisidėti prie asmenų su negalia kompetencijų kėlimo, 
taip padedant jiems ne tik susirasti darbą, bet ir sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas asmenų su negalia kompiuterinio raštingumo kompetencijų 
gerinimui. Technologinė pažanga sudaro sąlygas panaikinti neigiamą išankstinį darbdavių bei 
klientų nusistatymą asmenų su negalia atžvilgiu, sumažinti dėl negalios neatitinkančios 
infrastruktūros kylančius apribojimus, taip leidžiant asmenims su negalia pilnavertiškiau 
įsitraukti į darbo rinką bei visuomenę. 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų sudaryti geresnes sąlygas darbdaviams 
įdarbinti asmenis su negalia. Skatinti ir remti tikslingą darbo vietų pritaikymą pagal asmens 
su negalia poreikius, koordinuoti tinkamą paramos skirtos integruoti asmenis į darbo rinką 
panaudojimą, sudaryti sąlygas ilgai darbo rinkoje neįsitvirtinantiems asmenims su negalia 
gauti emocinę pagalbą sprendžiant patiriamus sunkumus, didinant motyvaciją dirbti. 

 Valstybinė darbo inspekcija bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija turėtų 
sudaryti darbdaviams sąlygas konsultuotis su medicinos specialistais dėl tinkamo darbo vietos 
pritaikymo individualiems asmens su negalia poreikiams. Asmenims su negalia taip pat turėtų 
būti sudaryta galimybė pranešti, jei darbo vieta pritaikyta netinkamai, jei jų manymu darbdavio 
keliami reikalavimai darbo organizavimui nereikalingai apsunkina asmenis su negalia.  

 Savivaldybės turėtų siekti pritaikyti esamą ir naujai kuriamą infrastruktūrą atliepti įvairias 
negalias turinčių asmenų poreikius. Gerinti susisiekimą neįgaliesiems pritaikytu viešuoju 
transportu, ypač atokiose vietovėse.  

 NVO ir kitos asmenų su negalia interesus ginančios organizacijos turėtų stebėti ar vykdomi 
pokyčiai teigiamai veikia asmenų su negalia situaciją, ar problemos sprendžiamos efektyviai, 
fiksuoti galimus netinkamus paramos panaudojimo ar asmenų su negalia išnaudojimo atvejus. 
NVO taip pat galėtų tarpininkauti skatinant asmenų su negalia motyvaciją dirbti bei padedant 
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jiems įveikti psichologinius sunkumus, kurie trukdo kokybiškai integracijai į darbo rinką. 
Turėtų būti padedama asmenims su negalia įgyti socialinius bei bendruosius gebėjimus 
reikalingus profesinėje srityje. Be šių funkcijų NVO turėtų konsultuoti asmenis su negalia, 
kaip pasinaudoti valstybės ar savivaldybės teikiama pagalba, informuoti kokia pagalba 
priklauso.  
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SUMMARY 

The results of the study show that the quarantine imposed by the Covid-19 pandemic has 
changed the situation of people with disabilities dramatically. Some of them (at least temporarily) lost 
their jobs, their access to emotional and health support was limited, they lacked support from the state 
or the municipality, and their mobility options were reduced. However, the Covid-19 pandemic did 
not create these problems and the persons with disabilities who participated in the qualitative part of 
the study indicate that they were more or less confronted with these problems even before the Covid-
19 pandemic: even before the quarantine it was difficult for persons with disabilities to find and keep 
jobs and they were subjected to stigmatisation, discrimination and to infrastructure that did not meet 
their needs. The maintenance of social distance, which was preferred during the Covid-19 pandemic, 
did not in fact cause these problems but rather accentuated them.  

For the participants in the qualitative study Covid-19 was associated with a difficult 
emotional environment: anger due to exclusion and reduced socialisation, sadness caused by 
restriction of opportunities to engage in their favourite activities and fear of an unpredictable future. 
Although society is better adapted during the second quarantine period, the participants in the study 
report that their emotional state has remained largely unchanged, and that negative feelings are 
complemented by fears about vaccination.  

The negative sentiments are also reflected in the quantitative survey data. More than a third 
of the respondents in the quantitative survey rate their general situation as having worsened a lot or to 
some extent over the last two years, while about half of all respondents strongly agree with the 
statements that people with disabilities feel insecure about the future, are very worried about possible 
health problems in the event of Covid-19 and that there is not enough help from the government.  

In terms of the difficulties experienced by people with disabilities in the labour market, the 
participants in the study identify a range of problems they face: people with disabilities point out that 
jobs do not correspond to their specific needs, and that they lack the necessary tools to fully perform 
their assigned tasks.  Persons with disabilities are hindered in finding and keeping a job by negative 
social attitudes: they feel devalued, their ability to perform tasks productively  is sceptically viewed. 
As a result, persons with disabilities are forced to choose unattractive jobs that do not meet their needs. 

It is encouraging that not all members of the target group perceive quarantine as an 
unambiguously negative phenomenon. Some participants in the focus group discussions indicated that 
quarantine was like a short holiday for them, allowing them to spend more time with themselves and 
their families. Another advantage of quarantine identified was the increase in the overall computer 
literacy of the society and the digitisation of services. The virtualisation of some public services has 
made it easier for people with disabilities to access services, as they do not have to physically go to 
the place where service is provided. It is also not only government services that have been moved 
online. Due to physical contact restrictions bussiness moved to the internet, more e-shops have been 
set up, making it easier for people with visual or mobility disabilities to shop online.  In the 
quantitative survey a fifth of respondents reported an improvement in their situation. More often they 
are young and employed people that have managed to adapt successfully to the changes in working 
conditions. It can be assumed that such social changes create a new dimension of social exclusion: 
persons with disabilities with good computer literacy skills integrate more successfully into society 
and have greater access to services, while older persons with poorer computer literacy skills will face 
another barrier to successfully and conveniently accessing services and socialising. 
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IV. PRIEDAI 

4.1. Grupinės diskusijos scenarijus 

1. Įvadas / Apšilimas (apie 5-10 min): 

1.1. Įžanga: 

1.1.1. Moderatoriaus pasisveikinimas ir prisistatymas  

1.1.2. Supažindinimas su diskusijos tema. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip Covid-19 
paveikė Jus, Jūsų gyvenimą, užimtumą bei darbo santykius apskritai.  

1.1.3. Diskusija truks iki 2 valandų 

1.1.4. Diskusija bus įrašoma (vaizdo ir garso įrašai) ir mes parengsime anoniminį įrašo išrašą 

1.1.5. Anonimiškumas ir duomenų apsauga 

1.1.6. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, kiekvieno nuomonė yra svarbi 

1.2. Trumpas dalyvių prisistatymas: 

1.2.1. Vardas, amžius, gyvenamoji padėtis ir šeimos nariai, su kuriais kartu gyvena, 
pomėgiai; 

1.2.2. Dabartinis užimtumas-darbo veikla/ pobūdis. Ar iki pandemijos užsiėmėte kažkuo 
kitu?  

2. Gyvenimas koronaviruso metu (40 min): 
Tikslas – suprasti, koks yra psichologinis koronaviruso aspektas. Svarbu suprasti, kaip tai privertė 
jaustis TG atstovus viso karantino metu (praeitais ir šiais metais), kaip verčia jaustis šiandien ir 
kaip, jų manymu, tai paveiks jų gyvenimą ir elgesį ateityje.  

2.1. Koks gyvenimas buvo su koronavirusu: vertybės ir emocijos (apie 30 min) 
Moderatoriui: Norime suprasti, koks yra bendras požiūris į koronavirusą / COVID-19 ir 
norime suprasti, koks jau buvo jaučiamas poveikis krizės metu ir kaip šis krizės poveikis 
vystėsi: kaip tai paveikė jų požiūrį į gyvenimą, materialinę ir socialinę gerovę ir dėl kokių 
pagrindinių priežasčių, atsiradusių dėl COVID-19 (pvz. darbas nuotoliniu būdu, negalėjimas 
eiti į darbą, UT nepriėmimas konsultacijoms ir t.t.)? 

2.1.1. Kai pagalvojate apie koronavirusą ar COVID-19, kokios asociacijos spontaniškai 
Jums kyla?  

2.1.2. Kaip apibūdintumėte savo požiūrį į koronavirusą? Kas paskatino Jus laikytis tokio 
požiūrio / kas Jus paveikė?  
Moderatoriui: pirma, paklauskite atvirai, tuomet įsiterpkite: Jūsų nuomone, kokį 
vaidmenį atlieka Jūsų artimieji/ draugai, darbdavys, vyriausybė? 
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Pastaba: stenkitės išsiaiškinti bendrą požiūrį į koronavirusą / COVID-19 ir kalbėdami 
nepamirškite kitų aspektų, pvz., jei respondentas priima tai labai rimtai, slopina ar 
neigia. 

2.1.3. Prisiminkite savo asmeninę patirtį:  

2.1.3.1. Kaip Jūs jautėtės per visą šį laiką, praleistą pandemijoje (prasidėjus karantinui 
ir visais tais mėnesiais, kai visi buvome apriboti pradedant pavasariu, vasara, tuomet 
prasidėjus rudeniui ir žiemai ir baigiant šiais metais)?  

2.1.3.2. Kaip apibūdintumėte savo gyvenimą nuo pat pirmųjų apribojimų iki 
pandemijos, užklupusios praėjusių metų pradžioje, kol pasibaigė paskutinysis 
uždarymas (darant prielaidą, kad diskusijos vyksta tuomet, kai paskutinysis 
uždarymas jau yra pasibaigęs)? 

2.1.3.3. Kurie šio laikotarpio aspektai sukėlė Jums daugiausia nepatogumų? 
Moderatoriui: atkreipkite dėmesį, ar respondentai apibūdina, kad jautėsi liūdni / 
apimti depresijos, ar jų jausmai nelabai pasikeitė 

2.1.3.4. Iš esmės savo gyvenime patyrėte daugiau teigiamų ar neigiamų pokyčių dėl 
Covid-19 pandemijos? 

2.1.4. Moderatoriui: jei dar nepaminėta: Ko pernai pasiilgote labiausiai, kai buvo paskelbti 
pirmieji apribojimai? 
Moderatoriui: pirma, klauskite atvirai, o jei reikia, įsiterpkite:  

2.1.4.1. Socialinio gyvenimo, laiko leidimo su draugais 

2.1.4.2. Užimtumo 

2.1.4.3. Lipimo karjeros laiptais 

2.1.4.4. Buvimo finansiškai nepriklausomu/-a, saugiu/-ia 

2.1.4.5. Atliekamų pinigų 

2.1.5. Kokie buvo pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo Jums / Jūsų gyvenimui neigiamos 
įtakos, pasekmes - sukėlė baime, išgąsdino Jus? Kas būtent, papasakokite detaliau ... 

2.1.6. Galbūt buvo ir tokių įvykių, kurie padarė Jums / Jūsų gyvenimui teigiamos įtakos, 
suteikė vilties? Kas būtent, papasakokite detaliau ... 

2.2. Koks gyvenimas buvo iki koronaviruso: vertybės (10 min) 

2.2.1. Kaip žvelgėte į savo gyvenimą, prieš prasidedant pandemijai. Pabandykite 
prisiminti 2020 m. sausio / vasario mėn. Ko Jūs laukėte?  

2.2.2. Koks buvo Jūsų gyvenimas iki koronaviruso? Moderatoriui: klauskite atvirai, tuomet 
įsiterpkite: kaip leidote savo darbinį ir socialinį gyvenimą? 
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Pastaba: susidarykite įspūdį apie jų gyvenimo būdą, ar darbas/ užimtumas atliko svarbų 
vaidmenį jų gyvenimuose 

2.2.3. Į kokias gyvenimo sritis dabar žiūrite kitomis akimis?  

3. Užimtumas: naujai atrastas ar prarastas tikslas? (apie 60 min) 
Tikslas: toliau tęsiant temą, kai dėl pandemijos pasikeičia TG atstovų užimtumas / darbo sąlygos 
ar visai netenkama galimybės dirbti: kaip tai pakeičia TG atstovų materialinę, socialinę gerovę, 
kokios pagalbos/ paramos jie tikisi labiausiai, kuri užtikrintų asmens saugumą kitos pandemijos 
ar krizės metu? 

3.1. Dabar pakalbėkime detaliau apie Jūsų užimtumą... 

3.1.1. Kaip jautėtės dėl darbo iki pandemijos: Noriu, kad pagalvotumėte apie tai, kaip 
jautėtės dėl savo darbo/ užimtumo iki pandemijos.  

3.1.2. Kaip pandemija paveikė Jūsų užimtumą, darbo sąlygas / darbo santykius (leisti 
pasisakyti spontaniškai)? 

3.2. Klausti tikslingai ir stebėti, kiek iš diskusijų dalyvių dėl pandemijos: 

3.2.1. pradėjote dirbti mažiau / sumažėjo darbo valandų? 

3.2.2. nuotoliniu būdu? 

3.2.3. visai praradote darbą? 

3.3. Klausti tik tų, kurie pradėjo dirbti mažiau / sumažėjo darbo valandų: 

3.3.1. Kaip dėl to jautėtės? 

3.3.2. Kokie didžiausi sunkumai / iššūkiai, kuriuos patyrėte dėl šių pokyčių? 

3.3.3. Kas Jus labiausiai neramino / kėlė baimę? Kodėl? 

3.3.4. Kokios įtakos sumažėjęs darbo valandų skaičius turėjo Jūsų darbo santykiams (su 
kolegomis, su darbdaviu)? Kaip tai vertinate? 

3.3.5. Kaip vertinate savo darbdavio poziciją / požiūrį kalbant apie šiuos pokyčius? Kiek Jūs 
jautėte darbdavio palaikymą? Kaip jis pasireiškė (labiau emociniame lygmenyje, galbūt 
materialiniame lygmenyje)? 

3.3.6. Kaip / kokiu būdu sumažėjęs darbo valandų skaičius paveikė Jūsų materialinę gerovę? 
Kaip tai vertinate? 

3.3.7. Kaip / kokiu būdu sumažintas / sutrumpintas darbo laikas paveikė ( jeigu paveikė) Jūsų 
socialinį gyvenimą, laisvalaikį? 

3.4. Klausti tų, kurie pradėjo dirbti nuotoliniu būdu: 
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3.4.1. Kaip dėl to jautėtės? 

3.4.2. Kokie didžiausi sunkumai / iššūkiai, kuriuos patyrėte dėl šių pokyčių? 

3.4.3. Kas Jus labiausiai neramino / kėlė baimę? Kodėl? 

3.4.4. Kokios įtakos nuotolinis darbas turėjo Jūsų darbo santykiams (su kolegomis, su 
darbdaviu)? Ar kilo kokių nors sunkumų / problemų? Kaip jas sprendėte? Ar pavyko juos 
išspręsti? Kiek šiame procese dalyvavo Jūsų tiesioginis vadovas? 

3.4.5. Kaip vertinate savo darbdavio / vadovo poziciją / požiūrį kalbant apie šiuos pokyčius? 
Kiek Jūs jautėte darbdavio palaikymą? Kaip jis pasireiškė (labiau emociniame 
lygmenyje, galbūt materialiniame lygmenyje)? 

3.4.6. Kiek nuotolinis darbas paveikė Jūsų materialinę gerovę? Ar kažkas pasikeitė? Kas 
būtent? Kaip tai vertinate? 

3.4.7. Kaip / kokiu būdu nuotolinis darbas paveikė ( jeigu paveikė) Jūsų socialinį gyvenimą, 
laisvalaikį? 

3.5. Klausti tų, kurie visai prarado darbą: 

3.5.1. Kaip dėl to jautėtės? 

3.5.2. Kokios įtakos darbo praradimas turėjo Jūsų darbo santykiams (su kolegomis, su 
darbdaviu)? Ar kilo kokių nors sunkumų / problemų? Kaip jas sprendėte? Ar pavyko juos 
išspręsti?  

3.5.3. Kaip vertinate savo darbdavio / vadovo poziciją/ požiūrį kalbant apie šiuos pokyčius? 
Kiek Jūs jautėte darbdavio palaikymą? Kaip jis pasireiškė (labiau emociniame 
lygmenyje, galbūt materialiniame lygmenyje)? 

3.5.4. Ar praradus darbą ėmėtės kokių nors veiksmų? Jeigu taip, kokių būtent (leisti 
pasisakyti spontaniškai)? 

3.5.5. Jeigu neminėta anksčiau klausti:  

3.5.5.1. Ar kreipėtės kokios nors pagalbos / paramos?  Jeigu taip: kur? Kas Jums 
padėjo? 

3.5.5.2. Kokie didžiausi sunkumai / iššūkiai, kuriuos patyrėte dėl darbo praradimo? 

3.5.5.3. Kas Jus labiausiai neramino / kėlė baimę? Kodėl? 

3.5.5.4. Kiek darbo praradimas paveikė Jūsų materialinę gerovę? Ar kažkas pasikeitė 
Jūsų gyvenime? Kas būtent? Kaip tai vertinate? 

3.5.5.5. Kaip / kokiu būdu darbo praradimas paveikė ( jeigu paveikė) Jūsų socialinį 
gyvenimą, laisvalaikį? 
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4. DABARTINĖ SITUACIJA 

4.1. Galvojant apie savo darbą / užimtumą karantino metu:  

4.1.1. Ko pasiilgote labiausiai / ko Jums labiausia truko?  

4.1.2. Kaip Jūs jaučiatės dėl darbo šiuo metu: Šiuo metu dauguma pilnai ar dalinai sugrįžo 
į darbus: ar/ kas nors pasikeitė Jūsų atveju?  

4.1.3. Ar Jūs sugrįžote į seną darbovietę / ar pradėjote dirbti kitoje įmonėje? 

4.1.4. Ar ir kiek pasikeitė Jūsų darbo pobūdis / specifika? Kaip dėl to jaučiatės? 

4.1.5. Kiek buvo lengva/ sunku sugrįžti į darbą pilnu etatu / surasti darbą? Prašau papasakoti 
detaliau... 

5. UŽBAIGIMAS 

5.1. Kai pagalvojate apie bendrą Covid-19 / visų apribojimų poveikį Jūsų gyvenimui:  

5.1.1. Kaip, jei apskritai, Jūsų manymu, pandemija paveikė tai, kaip jausitės dėl darbo 
ateityje? 

5.1.2. Covid-19 / karantinas vienaip ar kitaip paveikė visus žmones, nepriklausomai nuo jų 
socialinio/ materialinio statuso, priklausymo skirtingoms grupėms.... Kaip manote, kas 
yra ypač svarbu Covid-19 kontekste, žmonėms, turintiems negalią? Ko jie tikisi ateityje, 
kalbant apie savo gyvenimą / užimtumą?  

5.1.3. Kokios pagalbos / paramos ir iš ko Jūs labiausiai tikitės / tikėtumėtės pandemijos / 
kitos galimos krizės kontekste?  

5.1.4. Galbūt galėtumėte pateikti kokių nors pasiūlymų arba pasidalinti Jūsų draugų/ 
pažįstamų su negalia teigiama patirtimi, susijusia su bendru užimtumu / darbo santykiais 
pandemijos periodu. 
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4.2. Apklausos anketa 

D1.  Jūsų amžius? 

Įrašykite ______ 

D2. Lytis 

1. Vyras 
2. Moteris 

D3. Koks yra Jūsų išsilavinimas? 

1. Pagrindinis (9 kl.) arba nebaigtas vidurinis 
2. Vidurinis  
3. Spec. vidurinis, profesinio mokymo mokykla 
4. Aukštesnysis (kolegija) 
5. Aukštasis 
6. Kita (Įrašyti) ......................................... 

D4.  Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina jūsų dabartinę užimtumo situaciją? 

1. Šiuo metu dirbu pilnu etatu 
2. Šiuo metu dirbu dalį dienos 
3. Nedirbu, esu studentas 
4. Nedirbu, esu išėjęs į pensiją 
5. Nedirbu, esu namų šeimininkė / šeimininkas 
6. Nedirbu dėl kitų priežasčių 

 

D5. Gyvenamoji vieta? 

1. Vilnius 
2. Kaunas 
3. Klaipėda 
4. Šiauliai 
5. Panevėžys 
6. Alytus 
7. Marijampolė 
8. Tauragė 
9. Utena 
10. Telšiai 
11. Kitas miestas/miestelis (virš 2000 gyv.)  (Įrašykite) ......................................... 
12. Kaimo vietovė/gyvenvietė (iki 2000 gyv.) (Įrašykite) ....................................... 

D6. Koks Jums yra nustatytas darbingumo lygis 

Įrašykite_______  nutraukti,  jei nenurodyta arba daugiau nei 55 ( turi būti 0-55) 

1kl. Kaip bendrai vertintumėte savo dabartinę situaciją darbo rinkoje palyginus su ta, 
kuri buvo prieš 2 metus (darbo pobūdis, galimybė susirasti ar pakeisti darbą, darbo sąlygos, 
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profesinio tobulėjimo galimybės, ateities perspektyvos, karjeros galimybės ir pan.)  

1. Ženkliai geriau 
2. Šiek tiek geriau 
3. Taip pat 
4. Šiek tiek blogiau 
5. Ženkliai blogiau 
6. Nežinau/negaliu atsakyti 

2kl. Kiek tokiam vertinimui įtakos turi COVID-19 pandemijos sąlygoti karantinų 
apribojimai? 

1. Covid-19 nepadarė tam jokios įtakos 
2. Covid-19 turėjo, bet nedidelės įtakos  
3. Covid-19 turėjo labai didelę įtaką 
4. Nežinau/negaliu atsakyti 

3kl.  Toliau pateikiame keletą teiginių apie asmenų su negalia situaciją darbo rinkoje.  
Įvertinkite, kiek Jūs sutinkate su kiekvienu iš šių teiginių, kur 1 balas reiškia, kad visiškai 
nesutinkate, o 10 visiškai sutinkate. 

 

TEIGINIAI Visiškai nesutinku                  
visiškai sutinku 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Nežinau 
/ 

negaliu 
atsakyti 

1. Asmenims su negalia šiuo metu yra itin 
sunku susirasti naują darbą 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

2. Daug asmenų su negalia darbo neteko 
būtent dėl Covid-19 taikomų apribojimų 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

3. Dėl Covid-19 asmenų su negalia 
finansinė situacija yra ženkliai pablogėjusi 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

4. Valdžios pagalba asmenims su negalia 
yra per maža 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

5. Daugelį asmenų su negalia kausto 
saugumo ir netikrumo jausmas dėl ateities 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

6. Kitų, t.y. ne su darbu susijusių,  veiklų 
trūkumas dabar yra itin jaučiamas 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

7. Asmenys su negalia jaučia didelį 
nerimą dėl sveikatos susirgus Covid-19 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 
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8. Darbdavių nepasitikėjimas 
darbuotojais su negalia yra išaugęs 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

9. Reguliavimai ir taisyklės dėl elgesio 
darbe Covid-19 pandemijos metu yra 
neaiškūs  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

10. Dėl Covid-19 sukeltų apribojimų itin 
trūksta aktyvesnio žmonių bendravimo  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

11. Prisitaikymas prie pakitusių darbo 
sąlygų žmonėms su negalia yra labai 
sudėtingas 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

12. Dėl Covid-19 taikomų apribojimų 
neįgalieji negauna turiningo poilsio  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

13. Užimtumo tarnybų veikla ir nuostatos 
negalią turinčių žmonių atžvilgiu yra 
netinkama ir nepakankama 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

 

 

4 kl. Toliau paprašysime Jūsų įvertinti dabartinę situaciją Lietuvos įmonėse. Vertinkite 
naudodami 10 balų skalę, kur 1 arba 2  reiškia, kad situacija yra labai bloga, 3 arba 4 – bloga, 
5 arba 6  - vidutiniška, 7 arba 8 - gera ir 9 arba 10 – situacija yra labai gera. 

TEIGINIAI Labai blogai                 labai gerai 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Nežinau 
/ 

negaliu 
atsakyti 

1. Darbo kultūra įmonėse: saugumo 
jausmas, tolerantiškas elgesys 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

2. Neįgaliųjų diskriminacija, ar sudarytos 
lygios teisės 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

3. Socialinė atsakomybė įmonėse 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

4. Vadovų (tiesioginių ir aukščiausių) 
kompetencija, profesinės žinios 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

5. Vadovų vadovavimo stilius, 
garbingumas, komunikacijos gebėjimai, 
požiūris į darbuotojus 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 
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6. Santykiai su kolegomis, bendradarbiais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

7. Mokymosi ir tobulėjimo galimybės 
(kvalifikacijos kėlimas, mokymai) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

8. Karjeros galimybės įmonėse 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

9. Informacijos sklaida įmonėse apie 
Covid-19 reguliavimus, taisykles.  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

10. Darbo aplinka ir jos pritaikymas 
žmonėms su negalia: ofisas, darbo įrankiai, 
informacinės technologijos ir jų pritaikymas 
neįgaliesiems ir pan. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

11. Atlygis už atliekamą darbą 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

12. Kitos darbuotojų skatinimo ir 
motyvavimo priemonės  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

13. Darbo efektyvumas Covid-19 taikomų 
apribojimų metu 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 99 

 

5kl. Jūsų nuomonė, kokios yra 3 pagrindinės problemos, su kuriomis darbo rinkoje šiuo 
metu susiduria negalią turintys asmenys? Kas turėtų būti daroma visų prima, kad neįgalieji 
sėkmingiau integruotųsi į darbo rinką.  

1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________ 

 

 

 

 


