
SKURDAS LIETUVOJE 
IR ĮSIDARBINIMO BARJERAI

Aistė Adomavičienė
2022.12.09



61 nariai– nevyriausybinės organizacijos 
(nacionalinės ir regioninės);

geografinė aprėptis – veikiame visose 
apskrityse ir 50 savivaldybių;

Veikiame nuo 2006 m.

Esame skėtinė organizacija: 

Esame Europos kovos su skurdo tinklo 
(European Anti-Poverty Network) nariai.

Advokacija         
Skurdą patiriančių žmonių įtraukimas

Organizacijų stiprinimas

Veikla:



NAUJAUSI SKURDO
RIZIKOS RODIKLIAI

2021 m. skurdo rizikos riba vienam 
asmeniui 483 Eur 

Žemiau skurdo rizikos ribos 2021 m. 
gyveno 584 tūkst. Lietuvos gyventojų 
(20 proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Skursta kas penktas Lietuvos gyventojas

MMA (į rankas) - 447 Eur
Vidutinis atlyginimas - 879 Eur

Vidutinė senatvės pensija - 377 Eur
Vidutinė socialinė pašalpa - 102 Eur

 



Skurdo rizikos lygio kaita Lietuvoje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas



Skurdo rizikos lygis ir MMA

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Sodra



Šaltinis: Eurostat

Skurdo rizikos lygis ES 2020 m.



Labiausiai pažeidžiamos grupės 2021 m.

Pagal Eurostato duomenis, tikimybė ilgalaikiam 
bedarbiui 15-74 m. amžiaus Lietuvoje 
reintegruotis į darbo rinką yra lygi 6. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat



Dirbančiųjų skurdas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas



 

Didelių išmokų mitas

Šaltinis: Socialinės paramos veiksmingumo stebėsena LR 
savivaldybėse, Teisės aktų gidas, SADM



Nedarbo situacija Lietuvoje

Nedarbo lygis Lietuvoje 2021 m. - 7.1 proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas



Finansinių 
darbo paskatų 

stoka

1

Menkos 
įsidarbinimo 

galimybės

2

Nepkankami 
su darbu susiję 

pajėgumai

3

Įsidarbinimo barjerai

Šaltinis: Faces of Joblessness in Lithuania: Anatomy of Employment Barriers, OECD, 2016 



Finansinių darbo paskatų stoka: Skurdo SPĄSTAI?

2021 m. MMA - 468 Eur
Vidutinė NSDI – 482 Eur
Socialinė pašalpa – 107 EUR

2021 m. 13,25 proc. asmenų teikiant išmokas, paslaugas ir lengvatas nebuvo 
užtikrintas minimalių vartojimo poreikių dydis (245 Eur)
Gauna apie 2-3 proc. gyventojų

    BET: 
    Įsiskolinimai
    Transporto išlaidos
    Žemi atlyginimai (ypač regionuose)

„Pinigų trūkumas jaučiasi visur. Nėra noro kažką daryti, kažkur eiti. O 
pinigų reikia viskam. Dingsta savivertė, dar kai sveikata šlubuoja…“

Skurdą patiriantis žmogus
 



Diskriminacija Nedarbo lygis 
savivaldybėse

Žemos įsidarbinimo 
galimybės regionuose  

 

1 2 3

Menkos įsidarbinimo galimybės

„Užimtumo tarnyba sako - 
“neturim tau ką pasiūlyti”. Jeigu 
eini į mokymus, tu turi atidirbti 

darbdaviui, bet ar tave darbdavys 
priims ar ne, tai neaišku. Pats turi 

susirasti darbą.“

Pažiūri kiek metų, tiesiai 
šviesiai nepasako, bet...

Nuimti autobusai - važiuoja tik 
kelis kartus per dieną. O kai būna 

vaikų atostogos, tai iš viso nėra 
autobusų. Tai kaip tada į darbą 

važiuoti ar į pokalbį?



Žemas išsilavinimas, nepakankami gebėjimai

Darbo patirties stoka

Sveikatos apribojimai 

Šeimos ir darbo derinimas bei paslaugų stoka

Nepakankami su darbu susiję pajėgumai

„Eičiau dirbti, bet pas mus nėra vaikų darželio. Į miesto darželį negali leisti, nes nėra deklaruotos miesto gyvenamosios vietos, o dėl to 
nesuteikiama ir pavėžėjimo paslauga. Tarsi priima į darželį, bet iš tikrųjų tai nepriima.“
Skurdą patirianti moteris

 
„Būna, kad ateini žmogus su negalia kur nors pagalbos, ir siunčia kur nors kitur - tai galėtų paskirti socialinį darbuotoją, kuris keliautų su tuo

žmogumi.“
Asmuo, turintis negalią



Motyvacijos ir 
savivertės ugdymas 
(kuo ilgiau nedirba, 

tuo mažesnė 
tikimybė, NVO 
klientai vertina 

motyvacijos ugdymą)
 

Darbinių įgūdžių 
ugdymas 

(dirbtuvės/ 
šešeliavimas /

stiprybių 
atpažinimas /

 persikvalifikavimas)
 

Tarpininkavimas 
(žmogus – valstybės 

institucijos – 
darbdaviai, darbo 

funkcijas iškirpimas)
 

NVO geroji patirtis

Socialinių įgūdžių 
ugdymas (pvz.: 
įsipareigojimų 

laikymasis)

Pagalba darbo 
vietoje (darbdaviui 

ir žmogui)
 

"NVO yra arčiau žmonių, arčiau jų problemų."



Nacionalinis skurdo mažinimo
organizacijų tinklas

KLAUSIMAI IR DISKUSIJA


