Uždavinys

Problema

Priežastis I lygmuo

Priežastis III lygmuo

Priežastis II lygmuo
SAM PP

egzistuojantis negalios vertinimo modelis nesudaro
prielaidų reikiamos pagalbos gavimui
ŠMSM PP
.Lūkesčių neatitinkančios ir ribotai
prieinamos sveikatos paslaugos

ŠMSM PP

išansktinės sveikatos darbuotojų nuostatos neįgaliųjų atžvilgiu

ribotos sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos paslaugos

. Ribotas bendruomeninių
kompleksinių paslaugų ir pagalbos
priemonių prieinamumas

trūksta profesinio orientavimo ir individualių asmens galimybių
nustatymo

trūksta individualizuotos pagalbos ir paslaugų integruotam ugdymui, ypač
profesinėse ir aukštosiose mokymo įstaigose

Nėra integruotos sveikatos, švietimo
ir socialinių paslaugų informacinės
sistemos
Aplinkos
prieinamumo
PP (SADM)

Nepritaikyta neįgaliųjų poreikiams
viešoji infrastruktūra

dėl ribotų paslaugų - apribotos neįgalius šeimos narius prižiūrinčių asmenų galimybė
dalyvauti darbo rinkoje , viuomenės gyvenime

trūksta integruotų ir kompkesinių bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems
ir jų šeimoms nariams

.Mažas prieinamumas inovatyvių
techninės pagalbos priemonių

1. neįgaliųjų ir jų
šeimos narių socialinė
atskirtis ir skurdas

savivaldybės neįpareigotos sudaryti paramos planų

. Žemas transporto paslaugų ir
infrastruktūros prienamumas

mažas paslaugų prieinamums dėl infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių
ribotumo

efektyvių tarpsektorinio bendradarbiavimo švietimo, sveikatos
socialinėje srityse formų trūkumas nacionaliniame lygmenyje

Mažos neįgaliųjų gaunamos
pajamos

trūksta teisinio regulaivimo užtikrinančio tarpinstitucinį
bendradarbiavimą teikiant kompleksines neįgaliojo poreikius
attitinančias paslaugas

2.Ribotas informacijos ir žinių, prekių,
paslaugų prieinamumas neįgaliesiems
atsižvelgiant į negalios pobūdį

vieningo integruoto paslaugų valdymo modelio (procesai, sistemos,
informacijos apie klientą/pacientą (paslaugos gavėją) trūkumas

. Nesistemiškai vykdomos diskriminacijos
neįgaliųjų atžvilgiu mažinimo ir
visuomenės nuomonės keitimo
priemonės

Neigiamas visuomenės požiūris į
asmenis su negalia ir pačių
neįgaliųjų motyvacijos keistis
stoka

paslaugas teikiančių darbuotojų orientacijos į klientą trūkumas
inovatyvių skaitmenizuotų paslaugų ir pagalbos priemonių negalią
turintiems asmenims nebuvimas

Gebėjimų atpažinti diskriminaciją
trūkumas

Neišplėtotos kompleksiškai teikiamos sveikatos, švietimo, socialinės
paslaugos vaikams su negalia.

NVO, atstovaujančių neįgaliųjų teises,
nepakankamas įsitraukimas

Santykinai mažos netekto darbingumo
pensijos ir išmokos

aplinkos neprieinamumas
darbdavių nuostatos
nėra teisinio reguliavimo

Įtraukios darbo
rinkos PP (SADM)

,,nedraugiška" darbo rinka 55+ amžiaus asmenims pirm
ąkartą tapusiems neįgaliais ir praradusiems darbą

Didelis nedarbas tarp darbingo amžiaus
neįgaliųjų

pajamų
nelygybės
PP (SADM)

2.2.

mažos senatvės pensijos

2. Senyvo amžiaus
žmonių (65 +) socialinė
atskirtis ir skurdas
ŠMSMP
P

Gyventojų
energetinio skurdo
mažinimas (NPP 2.4
uždavinys,)EM (AM,
SADM)

ir

Infrastruktūros atitikimo universalaus
dizaino principams kontrolės nebuvimas

Pajamų
nelygybės
PP (SADM)

Dėl amžiaus ir sveikatos problemų
sumažėjęs gebėjimas gyventi
savarankiškai

tinkamo išsilavinimo stoka

neretai neįgaliųjų darbo užmokestis yra
mažesnis nei kitų dirbančiųjų

Užimtumo paslaugų neįtraukumas
dideli skirtumai tarp moterų ir vyrų
pensijų dydžių

gestų kalbos vertimo paslaugų trūkumas

pakankamai retai taikomas ,,Easy to read" principas

Pensijų skaičiavimo mechanizmas
neužtikrina orių pensijų

mažai prieinamos skaitmenizuotos paslaugos pagal negalios
pobūdį (regėjimo, klausos, proto negalia)
trūksta erdvių vyresnio amžiaus žmonių meninių, kūrybinių ir fizinio
aktyvumo veiklų plėtojimui, socialiniams santykiams palaikyti ir
kurti
Trūksta teisinių ir organizacinių priemonių, suteikiančių vyresnio
amžiaus žmonėms galimybę prisidėti priimant sprendimus,
susijusius su jų gerove

nesukurtas skatinamas mechanizmas
senyvo amžiaus asmenims įsitraukti į
socialinį gyvenimą (vienišumas)

Santykinai didelės išlaidos būsto
išlaikymui(energetinis skurdas)

Žemas socialinis aktyvumas
(vienišumas)

trūksta užimtumo formų įvairovės

Neišplėtotos galimybės ugdyti lyderystės ir mentorystės įgūdžius, IT
raštingumą, padedančius visavertiškai įsitraukti į visuomenę
Trūksta priemonių, padedančių formuoti visuomenę integruojantį
požiūrį į vyresnio amžiaus žmones

. Senyvo amžiaus asmenų būstai dažniau yra
žemo energetinio efektyvumo

Šiuolaikinei darbo vietai reikalingų žinių, gebėjimų ir įgūdžių
trūkumas
Neišplėtotas lanksčių darbo formų taikymas priešpensijinio ir
pensijinio amžiaus žmonėms

teisės aktuose įtvirtinti amžiaus apribojimai

Darbo vietų, pritaikytų pagal vyresnio amžiaus žmonių galimybes
trūkumas
Sveikatinimo programų, mažinančių neigiamą sveikatos sutrikimų
poveikį trūkumas

Neigiamas darbdavių požiūris

Nepakankamas kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumo
užtikrinimas pagal amžiaus, regiono ir kt. kriterijus

socialinės vertės praradimas dėl ekonominio
pasyvumo

Trūksta priemonių sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo naudos,
žalingų įpročių žalos svekatai propagavimui

ribotas paslaugų (pagalbos į namus)
prieinamumas

Nepakankamai užtikrinamos galimybės mokymuisi visą gyvenimą
Nepakankamai užtikrinamas paslaugų namuose teikimas,
atsižvelgiant į individualius poreikius

mažos pajamos nesudaro prielaidų
tinkamai sveikatos priežiūrai

. Dalis jaunų žmonių nedalyvauja
formalioje švietimo sistemoje

3. mažiau galimybių
turinčio jaunimo
socialinė atskirtis

Pradedant savarankišką gyvenima
trūksta bendrųjų ir socialinių
kompetencijų
ŠMSMP
P
. Specialistų, dirbančių su mažiau
galimybių turinčiu jaunimu stoka

Nepakankamai išplėtotos bendruomeninės paslaugos vyresnio
amžiaus žmonėms
Nepakankamai užtikrinamas mažiau galimybių turinčių
jaunų žmonių perėjimas tarp įvairių sistemų (pvz. jeigu
jaunas žmogus išbraukiamas iš mokyklos sąrašų dažnu
atveju šita informacija neatkeliauja iki programos, kuri
gali jam padėti reintegruotis į ją) ir jų identifikavimas

Menkos būsto pasirinkimo ir/ar pasikeitimo bei jo pritaikymo
savarankiškam gyvenimui galimybės

nepakankamai išvystytas darbo su jaunimu gatvėje tinklas

švietimo sistemos dalyviai nepakankamai teikia
indvidualiais poreikiais paremtų paslaugų mažiau
galimybių turintiems jaunuoliams

nėra informacinės sistemos, kuri galėtų identifikuoti jaunus
žmones, kurie nedalyvauja švietimo sistemoje.

Mažas darbo su jaunimu sistemos prieinamumas
jauniems žmonėms (darbo su jaunimu sistema
prieinama tik 5 proc. jaunų žmonių)

Neteikiamos palydėjimo ir mentorystės
paslaugos mažiau galimybių turinčiam
jaunimui pradedant savarankišką
gyvenimą

Mokyklose nėra specialistų, dirbančių su jaunimu (nuo 14 m.)

nepakanka programų, skirtų mažiau galimybių
turinčiam jaunimui , ypatingai vyresniems nei 18 m.

Nepakankamas atvirų jaunimo centrų, mobilaus darbo komandų
skaičius

Nepakankamai išvystyta darbuotojų, dirbančių su
jaunimu sertikfavimo sistemą

Suaugusiųjų švietimo sistemos fragmentiškumas

5. Tinkamo būsto prieinamumas ir benamystės prevencija
Nėra darbo su jaunimu specializacijos aukštosiose
mokyklose
Dirbančio su jaunimu specialisto darbas nėra pripažintas, todėl nėra
kuriamos tokiems specialistams darbo vietos
Nėra organizacijų, kurios kokybiškai galėtų tokias
paslaugas teikti

Nėra sistemos (mechanizmo), kuri leistų stebėti
jaunuolio ,,kelią“ per įvairias formalaus ir
neformalaus švietimo, integracijos programas (pvz.
kad mokyklos privalo informuoti jaunuolius apie
programas kurios galėtų jiems padėti reintegruotis į
švietimo sistemą,

nepakankamas švietimas apie skirtingas socialines grupes
formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje

. Egzistuojanti švietimo sistema
neužtikrina lygių galimybių bei
nediskriminavimo kompetencijų ugdymo

4. Socialinė atskirtis
diskriminacijos tapatybės
pagrindu

Savivaldybės neturi finansinių resursų individualių , ilgalaikių
paslaugų teikimui

ŠMSM PP

Kartu su darbo rinkos PP

Šviečiamųjų ir informacinių priemonių trūkumas

Diskriminacija bei neapykantos incidentai
išlieka latentiniai reiškiniai

TM PP
Teisėsaugos institucijų kompetencijų stoka

Nėra gerai veikiančios pranešimų apie
neapykantos incidentus sistemos,
egzistuoja nebaudžiamumas

Socialinės partnerystės lygių galimybių
srityje trūkumai

Viešojo sektoriaus problematika,
lemianti lygių galimybių neužtikrinimą

Persikertančioji nelygybė

VRM PP

Neegzistuojanti pagalbos nukentėjusiems sistema
Informacijos trūkumas lemia nepranešimą apie
diskriminaciją ir neapykantos incidentus

4.5.1. Nesmurtinio konfliktų sprendimo tarpasmeniniuose santykiuose stoka

Neegzistuoja bendradarbiavimo mechanizmas lygių
galimybių srityje

Socialinių partnerių institucinių pajėgumų trūkumai

Teisės aktų trūkumai
Lygybės duomenų trūkumas
Vietos savivaldai trūksta kompetencijų lygių galimybių
klausimais

Paplitę lyčių stereotipai, neužtikrinama lyčių lygybė,
nesmurtinio konfliktų sprendimo tarpasmeniniuose
santykiuose įgūdžių stoka

ŠMSM PP

ŠMSM PP
. Visuomenės švietimo spragos,
lemiančios smurtą artimoje aplinkoje

Visuomenės nuostatos, kuriomis pateisinamas
smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš vaikus

VRM PP

SAM PP

Nepakankamas visuomenės informavimas apie smurto
artimoje aplinkoje apraiškas
Informacijos apie pagalbą trūkumas, nepasitikėjimas

5. Aukštas smurto
artimoje aplinkoje ir
smurto prieš vaikus
lygis

.dalis aktualios neįgaliesiems informacijos yra nepritaikyta asneims turintiems regos,
klausos negalią ar intelekto sutrikimą

trūksta pritaikytos informacijos neįgaliesiems apie galimas gauti
paslaugas
nesukurta teikiamų paslaugų stebėsenos sistema (neanalizuojami
paslaugų poreikiai)

. Ribotas fizinės ir informacinės
aplinkos prieinamumas

SAM PP

medicinos personalo (sveikatos personalo specialistų) žinių apie neįgaliųjų
teises trūkumas

. Neįgalieji neįgyja tinkamo
išsilavinimo ir paklausių darbo
rinkoje profesijų

Viešųjų paslaugų
(sveikatos,švietimo, socialinių,
bendruomeninių) prieinamumo ir
kompleksiškumo trūkumas

Priežastis IV lygmuo

nepakankamas prevencinės ir ankstyvosios raidos diagnostikos paslaugų
sistemiškumas ir tęstinumas

. Nepakankamai efektyviai veikianti
pagalbos ir paslaugų teikimo nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims, bei asmenims, siekiantiems
atsisakyti smurtinio elgesio, siste

tarpinstitucinio bendradarbiavimo
trūkumai

Pagalbą teikiančiųjų išankstinės nuostatos ir
kompetencijos trūkumai
Netolygus pagalbos prieinamumas dėl vietovės ir
negalios

TM PP
VRM PP

Paslaugų nukentėjusiems trūkumas
Smurtinio elgesio keitimo pagalbos trūkumas

TM PP

SAM PP

trūksta inovatyvių skaitmenizuotų paslaugų informacijos prieinamumui
didinti

Priežastis V lygmuo

Šeimos
PP
Perimta žalinga elgsena iš artimos
aplinkos

SAM PP,
SADM

6. Socialinė atskirtis dėl
socialinės
elgesenos(priklausomy
bės, grįžę iš įkalinio
įstaigų, benamiai ir kt.)

Neigaimas visuomenės požiūris ir darbdavių nuostatos į
priklausomybių turinčius asmenis, iš įkalinimo įstaigų
grįžusiusasmenis, benamius

NVO dirbančios su (ypač vyrų) krizių prevencija ir
intervencija yra silpnos

Nepakankamas dėmesys šeimos santykių
formavimui

Prevencinių priemonių (žalingų įpročių prevencijos) trūkumas

NVO, dirbančių su krizių prvencija ir intervencija,
darbuotojų ir/ar savanorių kompetencijos yra
nepakankamos

Mažas psichologinės pagalbos prieinamumas

Keipimosi gauti psichologinę pagalbą stigmatizacija
(visuomenėje)

rizikinga sveikatai elgesna
Trūksta resocializacijos ir integracijos programų asmenims
sergantiems įvairiomis priklausomybėmis

Nėra teisinio reguliavimo psichologų veiklai

. Prasta emocinė sveikata
Vyraujantys, lytimi pagrįsti, stereotipai (neskatina
kreiptis pagalbos)

Nepakankamas visuomenęs informuotumas apie psichologinės
pagalbos prieinamumą ir lyčių stereotipų poveikį psichinei sveikatai

Trūksta tikslinių šviečiamųjų priemonių

prasta įkalinimo įstaigų infrastruktūra ir minimalios
finansinės galimybės organizuoti socialinės reabilitacijos
programas

TM PP
Iš bausmės atlikimo vietų grįžusių
asmenų socialinė atskirtis

Įklainimo įstaigose silpnai vykdoma socialinė
reabilitacija

Įkalinimo įstaigų darbuotojams trūksta kompetencijų socialinės
reabilitacijos srityje

daugelyje savivaldybių nėra specializuotos pagalbos
asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

trūksta resocilizacijos ir rentegracijos porogramų
grįžusiems iš bausmės atlikimo vietų

trūksta bendradarbiavimo tarp įkalinimo įstaigų su įsiagomis
galinčiomis suteikti reikiamą socialinę pagalbą ir padėti įsidarbinti

Neigiami elgsenos ir asmenybiniai pokyčiai sąlygoti
desocializacijos bausmės atlikimo vietoje

pakartotinio nusikalstamumo grėsmė

teikiama tik minimali socialinė pagalba

. Nesukurtas benamystės prevencijos
mechanizmas

Trūksta tyrimų, galinčių padėti atskleisti benamystės
priežastis ir mastą

Trūksta integruotų paslaugų galinčių apsaugoti nuo
tapimo benamiais

nežinomi tikslinių grupių poreikiai
nesprendžiamos benamystės rizikoje atsidūrusių asmenų
problemos

Trūksta resocialzacijos paslaugų

nėra teisinės apsaugos asmenims, kuriems gręsia iškelidinimas iš
būsto

AM PP
FM PP

Fragmentuota, sisteminio požiūrio
stokojanti būsto politika

neišgrįnintos ir neapčiuoptos tikslinės grupės, kurioms gresia
benamystė

. Nėra išsamios būsto prieinamumo analizės ir
ilgalaikių būsto prieinamumo vystymo krypčių

.Aprūpinimo būstu politika didžiąja dalimi orientuota į mažas
pajamas gaunančius asmenis ir šeimas
per dideli finansiniai kaštai savivaldybėms juos renovuoti
Dalis esamo savivaldybių socialinio būsto fondo yra avarinės būklės

7. Būsto
prieinamumas

. Ilga socialinio būsto nuomos laukimo
trukmė

Lėta socialinio būsto fondo plėtra

Savivaldybėms pardavus savivaldybei nuosavybės teise
priklausančius būstus, naujų nuperkama mažiau nei parduodama

Lėta asmenų ir šeimų rotacija socialiniuose būstuose

Nepakankama parduodamų būstų pasiūla rinkoje

Savivaldybės nepakankamai sparčiai vykdo socialinio būsto fondo
plėtrą, jeigu nėra skiriamos papildomos lėšos iš kitų finansavimo
šaltinių
. Galimas informacijos trūkumas apie kitas paramos būstui formas,
nuomininkų baimė prarasti nuomojamą būstą.

.Nelegali būsto nuomos rinka
. Būstų nuomotojams nėra paskatų įteisinti būsto nuomos veiklą

. Nepakankama būstų pasiūla nuomai

Nėra paskatų nekilnojamojo turto vystytojams statyti
būstus nuomai

FM PP

. Nėra prevencinių mechanizmų kylant
grėsmei netekti būsto

Nėra renkama statistika apie asmenis ir šeimas,
kuriems kyla grėsmė prarasti turimą būstą

. Nėra pakankamai informacijos apie galimą paramą ir
pagalbą, esant grėsmei pararasti turimą būstą

2.Nėra renkami duomenys apie rinkoje nuomojamus būstus (VMI
kaupia tik bendro pobūdžio duomenis apie nekilnojamojo turto
nuomą)

.Nėra kompleksinio institucijų požiūrio į asmenis ir šeimas, turinčių
finansinių, socialinių ir kt. problemų

FM PP

FM PP

nėra efeltyviai veikančios benamystės prevencijos

