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Įvadas 
 

Negalią turinčios moterys yra viena jautriausių visuomenės grupių, kadangi patiria 

daugialypę diskriminaciją dėl lyčių nelygybės ir neįgalumo stereotipų, taip pat jos atsiduria 

prastesnėje situacijoje lyginant su negalią turinčiais vyrais darbo rinkoje ir švietimo sistemoje. 

Tai pripažįsta tarptautinės žmogaus teisių ir negalės srityje veikiančios organizacijos, ši 

problema įvardijama ir moterų bei negalią turinčių asmenų teises ginančiuose dokumentuose.  

Negalią turinčių moterų situacija yra probleminė ir todėl, kad trūksta dėmesio sąsajoms tarp 

abiejų diskriminacijos pagrindų, t.y., negalią turinčių asmenų teisių gynėjai neskiria dėmesio 

lyčių aspektams, o organizacijos, kovojančios už moterų teises, nesidomi moterų neįgalumo 

aplinkybėmis ir pasekmėmis. Ši problema iškeliama ir tarptautinio lygio dokumentuose – 

Europos Parlamento rezoliucija dėl neįgalių moterų (2013) konstatuoja, jog 2010–2020 m. 

Europos strategijoje dėl negalios nėra integruotos lyčių perspektyvos ar atskiro skyriaus apie 

politiką skirtingų lyčių negalios atžvilgiu; ir, atvirkščiai, 2010–2015 m. lyčių lygybės strategijoje 

konkrečiai nesprendžiami negalios klausimai, nepaisant to, kad neįgalios moterys dažnai yra 

nepalankesnėje padėtyje nei neįgalūs vyrai ir joms dažniau gresia skurdas ir socialinė atskirtis.  

Lietuvoje taip pat trūksta informacijos apie negalią turinčių moterų gyvenimo kokybę – nėra 

šios srities tyrimų, visuomeninio diskurso, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių 

organizacijų aktyvumo analizuojant negalią turinčių moterų situacijos klausimus ir inicijuojant 

jų aptarimą bei sprendimą. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vykdydama EK užimtumo ir socialinio solidarumo programos 

PROGRESS finansuojamą projektą „Įvairovė.lt“ (Nr. JUST/2012/PROG/AG/AD/3719)., inicijavo 

„Negalią turinčių moterų padėties tyrimo“ atlikimą, kurio rezultatai suteiks papildomos informacijos 

apie problemines sritis su kuriomis susiduria neįgalios moterys.  
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Metodologija 
 

Kokybinio sociologinio tyrimo objektas – sensorinę, fizinę, psichosocialinę negalią, intelekto 

sutrikimą arba kompleksinę negalią turinčios darbingo amžiaus   moterys. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti negalią turinčių moterų gyvenimo kokybę, ypatingą dėmesį 

skiriant dviejų diskriminavimo pagrindų – lyties ir neįgalumo tarpusavio sąveikai.  
 

Tyrimo uždaviniai 

 

1. Atlikti negalią turinčių asmenų teisių gynimo ir kovos su diskriminacija teisinės ir 

institucinės aplinkos analizę, akcentuojant negalią turinčių moterų perspektyvą. 

2. Įvertinti, kaip negalią turinčios moterys vertina savo gyvenimo kokybę įvairiose srityse1: 

2.1 Prieinamumas ir mobilumas  (fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, 

visuomenei prieinamų objektų ar paslaugų prieinamumas ir sąlygos neįgaliesiems gauti 

kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones); 

2.2 Saugumas ir privatumas  (nuo smurto artimoje aplinkoje arba globos ar gydymo 

įstaigoje, teisė nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 

elgesio ar nebūti taip baudžiamam, nesikišimas į neįgaliojo privatų ar šeimos gyvenimą); 

2.3 Santykiai šeimoje  (pašalinti neįgaliųjų diskriminavimą visais klausimais, susijusiais 

su santuoka, šeima, tėvyste (motinyste) ir asmeniniais santykiais); 

2.4 Švietimas (užtikrinti visiems tinkamą švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą,); 

2.5 Dalyvavimas darbo rinkoje (teisė ir galimybė užsidirbti pragyvenimui iš laisvai 

pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje); 

2.6 Sveikata (būtinybė imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliųjų galimybę 

gauti sveikatos paslaugas, atsižvelgiant į lytį, įskaitant su sveikata susijusią reabilitaciją); 

2.7 Pajamos ir socialinės garantijos  (neįgaliųjų teisė į pakankamą gyvenimo lygį, 

įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą ir teisių įgyvendinimą nediskriminuojant 

dėl neįgalumo); 

2.8 Dalyvavimas (politiniame ir kultūriniame gyvenime) 
 

3. Atskleisti negalią turinčių moterų saviidentifikacijos problemas, jų moteriškumo 

suvokimą ir tapatinimąsi su negalią turinčių asmenų grupe ir bendrą abiejų požymių poveikį 

jų gyvenimo kokybei.  

                                                      
1
 Šios sritys buvo išskirtos remiantis tyrimais apie moterų ir negalią turinčių asmenų situaciją bei pagrindiniais nacionaliniais 

ir tarptautiniais teisės aktais (Neįgaliųjų teisių konvencija, JT, 2006). Dalis aspektų daugiau reikšmingi kalbant apie moterų 

teises (smurtas, padėtis ir atsakomybės šeimoje), kiti – apie negalią turinčius asmenis (švietimas, dalyvavimas, socialinės ir 

medicininės paslaugos), treti – svarbūs abiems grupėms (dalyvavimas darbo rinkoje ir pajamų nelygybė).   
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Tyrimo dizainas 
 

Tyrimo metodai ir instrumentai 
 

Siekiant tyrimo tikslo numatoma taikyti kokybinę metodologiją. Pagrindiniai tyrimo metodai:  

• dokumentų analizė,  

• pusiau struktūruotas interviu,  

• nestruktūruotas interviu 

• vizualinis etnografinis tyrimas.  
 

Dokumentų analizė 
 

Siekiant apibrėžti teisines ir institucines sąlygas, kurios sąlygoja negalią turinčių moterų 

specifinę apsaugą, teikiamas paslaugas, lengvatas, garantijas bei užtikrina vienodą požiūrį, 

bus analizuojami nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, Lietuvos ir užsienio šalių mokslinė 

literatūra, tyrimai, atlikti negalią turinčių asmenų, moterų, bei negalią turinčių moterų 

padėties vertinimo srityse.  

Pusiau struktūruotas interviu su negalią turinčiomis moterimis 
 

Kalbant apie neįgaliuosius Lietuvoje, dažniausiai analizuojamos tokios makro lygmens 

problemos, kaip socialinis dalyvavimas, užimtumas, švietimas, medicininė ar techninė 

pagalba, tačiau rečiau atsižvelgiama į specifinius neįgalių moterų poreikius.  

Individualios negalią turinčių moterų patirtys įvairiais jų gyvenimo laikotarpiais, įvairiose 

socialinio ir asmeninio gyvenimo srityse bus dekonstruojamos pasitelkus kokybinį tyrimą. Jo 

tikslas – surinkti informaciją, kuri apibūdina konkrečią socialinę grupę, pasižyminčią dviejų 

požymių deriniu – lytiškumo (buvimo moterimi) ir sveikatos būklės (neįgalumo), šių dviejų 

požymių sąveiką ir indėlį į šios socialinės grupės pažeidžiamumą. Duomenims rinkti bus 

naudojamas pusiau struktūruotas interviu, kuriuo siekiama ištirti socialinio ir asmeninio 

gyvenimo aspektus ne formaliai, bet atsižvelgiant į individualios patirties skirtumus.  
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Interviu klausimynai bus sudaromi siekiant maksimaliai atskleisti visus negalią turinčios 

moters gyvenimo aspektus. Vadovaujantis NTK įvardytais lygiateisiškumo ir visuotinumo 

principais bus tiriamos ne tik tos sritys, kurios tradiciškai suvokiamos kaip reikšmingiausios 

negalią turinčiam individui (pvz., sveikatos ir socialinė apsauga, prieinamumas), bet ir tos, 

kurios domina moterų teisių tyrėjus – pvz., pajamų nelygybė, saugumas, vaidmenys šeimoje, 

karjeros galimybės ir pan.  

Tyrimui atlikti bus parengtos dvi klausimyno versijos – pagrindinė ir alternatyvi, lengvai 

skaitoma (easy to read) kalba. Antroji klausimyno versija bus naudojama bendraujant su 

respondentėmis, turinčiomis intelekto sutrikimų arba kompleksinę negalią. Bendraujant su 

respondentėmis, atstovaujančiomis neprigirdinčiųjų grupę, bus pasitelkiamos gestų kalbos 

vertėjo paslaugos.  

 

Vizualinės etnografijos metodas 
 

Kartu su nestruktūruotais interviu bus pasitelktas vizualinės etnografijos metodas – siekiant 

geriau išanalizuoti moters santykį su aplinka, jos įpročių ir prisitaikymo įvairovę, atskiros 

interviu dalys bus papildomos filmuotais ar fotografuotais tiriamos moters aplinkos vaizdais. 

Šis metodas itin prasmingas siekiant visapusiškai atskleisti negalią turinčios moters buitį ir jos 

pritaikymą pvz., judėjimo arba regos negalią turinčios informantės poreikius. 

 

Nestruktūruotas interviu 
 

Nestruktūruoto interviu metu bus siekiama išaiškinti skaudžiausius arba kitaip ryškiausius 

(dažniausiai pasakojamus) momentus, atskleidžiančius intensyviausius saviidentifikacijos 

judesius ir problemas, taip pat parodantis visuomenėje įsitvirtinusius stereotipus ir jų poveikį 

neįgalių moterų savivokai. Šiam tyrimo etapui bus pasirinktos 7-9 informantės (dalyvavusios 

ir 2 etapo apklausose). Šių moterų auto-naratyvai bus užrašomi per keletą kartų, bendraujant 
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su jomis pagal galimybes skirtingose situacijose. Bus siekiama suprasti, kokiais raktiniais 

(nuolat pasikartojančiais) pasakojimais jos artikuliuoja savo vaidmenį visuomenėje, kaip 

suvokia ir įgyvendina savo moteriškumą, profesinę tapatybę, kūrybines intencijas. Be to, tokio 

pobūdžio kokybinis tyrimas leis suprasti šios tiriamųjų grupės saviidentifikacijos procesų 

kaitą, tos kaitos kryptis ir priežastis. 

 

Tyrimo imties formavimas ir duomenų rinkimas 
 

Tyrimo generalinė visuma – Lietuvoje gyvenančios neįgalios moterys, kurioms nustatytas 

neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių 

lygis (pagal  Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 str.).  

Dėl tikslinės grupės specifikos (tiriamųjų grupė nėra homogeniška – skirtingos negalės rūšys 

reikalauja tyrimo instrumento lankstumo ) kiekybinių tyrimo metodų taikymas nėra 

tikslingas. 2   Respondentų atrankai ir imties formavimui pasirinktas tikslinės (ekspertinės) 

imties formavimo būdas. 

Tyrimo dalyvės atrinktos atsižvelgiant į šiuos pagrindinius kriterijus: negalės rūšį ir 

darbingumo lygį, teritorinį pasiskirstymą ir amžių. Papildomi kriterijai – šeiminė padėtis, 

išsilavinimas, dalyvavimas darbo rinkoje, pajamų lygis, gyvenamoji vieta (namai arba 

institucija). Numatoma, kad šio tyrimo imtis bus 15- 20 negalią turinčių moterų.  

  

                                                      
2
 Reprezentatyvūs tyrimo metodai sunkiai įgyvendinami ir dėl riboto tiriamųjų pasiekiamumo.  
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1 lentelė. Respondentai pagal gyvenamąją vietovę, amžių ir nelalės pobūdį 

Eil. nr. Kodas tekste Vietovė  Amžius  Negalės pobūdis 

1.  R.R. Telšiai 66 Regos 

2.  V.B. Telšių raj. 23 Regos  

3.  L.T. Vilnius 20 Regos  

4.  D.L. Vilniaus raj. 57 Psichosocialinė  

5.  Ž.A. Vilnius 51 Psichosocialinė 

6.  G.R. Pabradė 64 Psichosocialinė  

7.  V.Š. Kaunas 41 Judėjimo 

8.  A.P. Kaunas 38 Judėjimo  

9.  A.R Kaunas 59 Judėjimo  

10.  Z.B. Panevėžys 52 Judėjimo  

11.  M.Ž. Kaunas 38 Judėjimo  

12.  I.L. Panevėžys 48 Judėjimo  

13.  A.J. Lazdijai 40 Judėjimo  

14.  D.M Vilnius 40 Judėjimo  

15.  S.Ž. Mažeikiai 40 Judėjimo  

16.  N.K. Vilnius 50 Klausos  

17.  V.L. Vilniaus raj. 33 Klausos  

18.  J.M. Vilnius 29 Intelekto sutrikimas 

19.  S.Z. Panevėžys 42 Judėjimo ir psichosocialinė  

20.  R.S. Anykščiai 48 Judėjimo,  regos ir psichosocialinė 

 

Interviu vyko 2013 m. gruodžio 20 – 2014 m. vasario 1 d. 

 

Informacijos apdorojimas, analizė 

 

Tyrimo rezultatai, užfiksuoti skaitmeninėse laikmenose, analizuoti ir apibendrinti, siejant juos 

su nestruktūruoto interviu metu užrašytais informantės aplinkos įvertinimais. Vizualinės 

etnografijos metodo dėka užtikrintas duomenų apie neįgalių moterų aplinką ilgalaikis 

informatyvumas (ko neįmanoma pasiekti tiesiog aprašinėjant aplinką).  
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Negalią turinčių asmenų teisių gynimo ir kovos su diskriminacija 

teisinė ir institucinė aplinka 
 

Skyriuje analizuojama negalią turinčių asmenų teisių gynimo ir 

kovos su diskriminacija teisinė ir institucinė aplinka analizę, 

akcentuojant negalią turinčių moterų perspektyvą. 
 

Naujausios tarptautinės tendencijos  
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006) preambulėje 

pripažįstama, kad neįgalioms moterims ir merginoms jų šeimose ir 

kitoje aplinkoje dažnai kyla didesnis smurto, sužalojimų, 

piktnaudžiavimo, apleidimo ar priežiūros trūkumo, blogo elgesio su 

jomis ir išnaudojimo pavojus, pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į lyčių 

aspektą dedant bet kokias pastangas, kuriomis būtų siekiama, kad 

neįgalūs asmenys galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis ir 

pagrindinėmis laisvėmis. Taip pat šios Konvencijos 23 str. a) dalyje 

pripažįstama visų neįgalių asmenų, sulaukusių santuokinio 

amžiaus, teisė tuoktis ir kurti šeimą. 

 

2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 

neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje 

(2006/2277(INI)) įvardija pagrindines aplinkybes, lemiančias 

didesnį negalią turinčių moterų pažeidžiamumą visuomenėje. 

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad maždaug 80 proc. negalią turinčių 

moterų yra psichologinio ir fizinio smurto aukos ir joms kyla didesnis 

seksualinio smurto pavojus negu kitoms moterims, o smurtas gali būti ne tik bendra negalią turinčių 

moterų gyvenimo ypatybė, bet kartais ir jų negalios priežastis. Negalią turintys asmenys sudaro 

nevienalytę labai skirtingų žmonių grupę ir imantis jų rėmimo veiksmų reikia atsižvelgti ir į šią 

įvairovę, ir į faktą, kad kai kurios grupės, pvz., neįgalios moterys, susiduria su papildomais sunkumais ir 

daugialype diskriminacija. Negalią turinčios moterys tampa daugialypės diskriminacijos aukomis dėl 
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lyties, rasės, sveikatos problemų ir negalios, taip pat joms kyla didesnis skurdo ir socialinės atskirties 

pavojus.  

Negalią turinčios moterys dažniau patiria smurtą nei vyrai su negalia, teigiama š.m. liepos mėnesį 

Ženevoje išplatintoje 20-ojoje Žmogaus teisių tarybos ataskaitoje. Smurtas prieš neįgalias 

moteris ir mergaites vis dar lieka nepastebimas, į jį neatsižvelgiama ir nacionaliniuose teisės aktuose. 

Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos kurti prevencines smurto prieš negalią turinčias moteris 

programas. 

 

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl neįgalių moterų (2013/2065(INI))  

nurodo, jog negalią turinčios moterys daug dažniau tampa smurto, ypač šeiminio ir seksualinio 

išnaudojimo, aukomis, ir remiantis duomenimis matyti, kad neįgalioms moterims maždaug nuo 1,5 iki 

10 kartų dažniau kyla rizika būti išnaudojamoms nei sveikoms moterims; kadangi, atsižvelgiant į tai, ar 

atitinkamos moterys gyvena bendruomenėje ar įstaigose, būtina imtis konkrečių priemonių siekiant 

kovoti su šiuo neatleistinu reiškiniu, kuris yra nusikaltimas ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas; 

kadangi visoms moterims turi būti sudaromos visapusiškos galimybės naudotis paramos paslaugomis, 

nes negalią turinčios moterys yra labiau emociškai priklausomos, joms kyla didesnė rizika tapti smurto 

dėl lyties aukomis, jų žemesnis asmeninės ir socialinės raidos lygis, bendrai trūksta žinių apie 

seksualumą ir sklando daugybė žalingų mitų šiuo klausimu; kadangi turima duomenų, kad padidėjus 

skurdui padažnėjo seksualinis negalią turinčių moterų išnaudojimas. Taip pat rezoliucijoje teigiama, 

jog negalią turinčios moterys susiduria su didesnėmis kliūtimis norėdamos patekti į darbo rinką, todėl 

joms sunkiau gyventi įprastą ir nepriklausomą gyvenimą; kadangi darbas yra ne tik pajamų šaltinis, bet 

ir socialinės įtraukties priemonė, padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene ir kurti 

tarpasmeninių santykių tinklą; kadangi neįgalių moterų ir mergaičių darbas dažnai apmokamas 

nepakankamai; kadangi siekiant jas paskatinti aktyviai dalyvauti švietime, darbo rinkoje ir 

bendruomenės socialiniame ir ekonominiame gyvenime reikia įveikti judumo kliūtis ir užtikrinti didesnį 

nepriklausomumą nuo šeimos narių ir slaugytojų.  

 

Rezoliucijoje šalys narės primygtinai raginamos į negalios politiką integruoti lyties 

aspektus ir pabrėžia, kad svarbu negalios pagal lytį aspektus integruoti į lyties politiką, 

programas bei priemones, kad ES ir valstybių narių teisės aktais ir jų vykdoma politika 

būtų didinamas lyties ir negalios sąsajų pripažinimas ir supratimas. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2065(INI)
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Pekino veiksmų programos D dalies „Smurtas prieš moteris“ įgyvendinimo apžvalgoje 

(2012) smurto problemos išryškinamos kalbant apie daugialypę diskriminaciją patiriančias 

moteris: Kai kurios lytinių partnerių smurtą patyrusios moterys kenčia nuo kelių skirtingų formų 

diskriminacijos, įskaitant diskriminaciją dėl amžiaus, rasės, statuso arba lytinės orientacijos. Prie 

asmenų, kurie diskriminuojami dėl kelių skirtumų, grupių priskiriamos jaunos neįgalios moterys (...). 

Kai kurios lytinių partnerių smurtą patyrusių moterų grupės yra dar labiau pažeidžiamos dėl 

patiriamos įvairių formų daugialypės diskriminacijos. Būtina užtikrinti, kad tokių moterų poreikiai, 

joms susidūrus su smurtu ar jį patyrus, taip pat būtų patenkinami joms teikiant specializuotas 

paslaugas. Tai galėtų būti keliomis kalbomis teikiama parama arba prieinamumo užtikrinimas, pvz., su 

patekimu į patalpas susijusi pagalba neįgaliojo vėžimėlyje sėdinčioms moterims, pagalba kurčioms ir 

akloms moterims arba darbuotojų, kurie parengti dirbti su moterimis, turinčiomis mokymosi sunkumų, 

pagalba. Šias paslaugas gali teikti tik specialiai parengti darbuotojai ir centrai. Devyniolikoje valstybių 

narių, įskaitant Lietuvą, specialios paramos paslaugos smurtą patyrusioms moterims, kurios kenčia nuo 

daugialypės diskriminacijos, neteikiamos. Nors siekiant padėti daugialypę diskriminaciją patiriančioms 

moterims, nebūtina steigti atskiros tarnybos, ypač tose šalių, kurios turi nedaug gyventojų, teikiamos 

paslaugos turi užtikrinti atitinkamą tokios paramos kokybę.  

 

Lietuvoje neteikiamos specialios paramos paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

nukentėjusioms ir itin pažeidžiamų socialinių grupių moterims (neįgalioms, mažumos 

etninių grupių moterims ir pan.). 

Taigi, naujausios tarptautinės tendencijos orientuotos į tai, kad teisinėje bazėje būtų išskirtos 

negalią turinčios moterys, kaip unikali probleminė socialinė grupė ir numatytos joms 

teikiamos specifinės garantijos. Ypač tikslingas šis išskyrimas teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose vieną iš dviejų aspektų – negalią arba lytį. Vadinasi, moterų teisių 

dokumentuose svarbu apibrėžti negalią turinčioms moterims teikiamas garantijas, o negalią 

turinčių asmenų teises aptariančiuose teisės aktuose derėtų įvardyti specifines moterims 

teikiamas apsaugas.  
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2008 m. Jungtinių tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas apsvarstęs III ir IV 

Lietuvos pranešimus apie JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 

moterims įgyvendinimą, savo rekomendacijose LR Vyriausybei išreiškė susirūpinimą, kad 

nepakankamai dėmesio skiriama informacijai apie negalią turinčių moterų, (...) padėtį 

švietimo, užimtumo, sveikatos apsaugos, apsirūpinimo būstu ir kt. srityse, taip pat trūksta 

duomenų apie moterų patiriamos daugialypės diskriminacijos atvejus (Nediskriminavimo 

skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas, 2011 ).  

Tolesnėse trijose ataskaitos teorinės dalies skyriuose bus aptariama, kiek Lietuvos Respublikos 

teisinėje bazėje, institucijų veikloje ir statistinėje informacijoje atsispindi šios socialinės grupės 

išskyrimas.  

Teisinė aplinka 
 

Šioje dalyje bus aptarti pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys arba potencialiai galintys 

reglamentuoti moterų, turinčių negalią, teisių užtikrinimą, suteikiamas garantijas ir paramą 

bei kitas aplinkybes, turinčias įtakos jų gyvenimo kokybei: Lygių galimybių įstatymas, Moterų 

ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Užimtumo 

rėmimo įstatymas, Švietimo įstatymas, Socialinių paslaugų įstatymas, Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, LR Civilinis 

kodeksas bei Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, jog 

detalesnei analizei pasirinkti tik tie teisės aktai, kuriuose labiausiai tikėtinas ir labiausiai 

reikalingas atskiras dėmesys negalią turinčioms moterims ir jų specifiniams poreikiams. 

Negalės sričiai aktualūs, tačiau universalūs lyties atžvilgiu teisės aktai, pvz., reikalavimus 

pritaikyti aplinką negalią turintiems asmenims reglamentuojantys LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo 

žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo 

metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius nebus 

analizuojami. 

Lygių galimybių įstatymo(2003) paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą 

varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, taip pat, kad būtų įgyvendintos ir 
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Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, kitų tarptautinių teisės aktų 

nuostatos. Šis įstatymas, numatydamas negalią ir lytį kaip vienus iš diskriminacijos pagrindų, 

užtikrina negalią turinčių moterų teisinę apsaugą nuo galimos diskriminacijos dėl abiejų 

pagrindų derinio.  

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998) reglamentuoja moterų ir vyrų lygybę. Šio 

įstatymo nuostatomis galima remtis tokiomis situacijomis, kai negalią turinčios moterys 

galimai diskriminuojamos lyties pagrindu. Lietuvos Respublikos vyriausybės parengtame 

pirminės ataskaitos dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo projekte 

teigiama, jog šis įstatymas negalią turinčių moterų situacijos kontekste svarbus, nes apibrėžia 

sąvokas (moterų ir vyrų lygių galimybių, diskriminacijos (tiek tiesioginės, tiek netiesioginės), 

moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo, seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo). Taip pat jis 

nurodo, kokie veiksmai laikytini diskriminacija bei ją uždraudžia ir apibrėžia taikymo sritis. 

Galiausiai, minėtas įstatymas reglamentuoja kontrolės ir priežiūros mechanizmą. Pagal 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 2 punktą, valstybės ir savivaldybių 

institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, 

skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Kontrolės ir priežiūros funkcijas atlieka 

LR Seimui atskaitingas lygių galimybių kontrolierius, padedamas Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos. 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (2005) tikslas – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir 

galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti 

socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją 

įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus. Šio 

tyrimo kontekste svarbu pastebėti, kad šiame nacionaliniu mastu reikšmingiausiame negalės 

srities įstatyme nėra minimos negalią turintys moterys, jų specifiniai poreikiai ar jiems 

užtikrinti teikiamos garantijos. 

Užimtumo rėmimo įstatymas (2006) reglamentuoja užimtumo rėmimo sistemą, kurios tikslas 

– siekti visiško gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę atskirtį ir stiprinti socialinę 

sanglaudą. Pagrindinis užimtumo rėmimo sistemos uždavinys, reikšmingas negalią turinčių 

moterų gyvenimo kokybės aspektais: 2) didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų 

užimtumo galimybes. Įstatyme pabrėžiama, jog užimtumo rėmimo sistemos uždaviniai ir 

užimtumo rėmimo priemonės įgyvendinami ir darbo rinkos paslaugos teikiamos 

vadovaujantis moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principais. Negalią 
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turinčios moterys atitinka darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų kriterijų, pagal kurį 

jiems priskiriami darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo 

arba sunkus neįgalumo lygis; 30–40 procentų darbingumo arba vidutinis neįgalumo lygis; bei 

45–55 procentų darbingumo arba lengvas neįgalumo lygis. 

Švietimo įstatyme (1991) numatyti pagrindiniai švietimo sistemos principai: 1) lygios 

galimybės – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą, 

kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios 

kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują; 2) 

kontekstualumas – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, 

kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės 

reikmes; 3) veiksmingumas – švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir 

taupiai naudodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo 

veiklą, remdamasi veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais; ir 4) 

tęstinumas – švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji 

sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą. Negalią turinčios moterys šiame 

įstatyme nėra išskiriamos, tačiau šis teisės aktas reikšmingas jame numatytais reikalavimais 

užtikrinti lygias galimybes ir teisę į švietimo prieinamumą.  

Socialinių paslaugų įstatymas (1996) apibrėžia socialinių paslaugų sampratą, tikslus ir rūšis, 

reglamentuoja socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą, socialinės globos įstaigų 

licencijavimą, finansavimą, mokėjimą už socialines paslaugas bei ginčų, susijusių su 

socialinėmis paslaugomis, nagrinėjimą. Pabrėžtina, jog šis įstatymas neutralus lyties atžvilgiu, 

jame minimas „asmuo su negalia“ ir nenumatomos specifinės garantijos ar paslaugos 

moterims, turinčioms negalią.  

Negalią turinčios moterys dažnai tampa savivaldybių socialinės paramos centrų klientėmis 

pretenduodamos į jų teikiamą piniginę paramą. Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymas (2003) numato šiuos piniginės socialinės paramos 

teikimo principus: 1) bendradarbiavimo ir dalyvavimo.  Piniginės socialinės paramos teikimas 

remiasi asmenų, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos, bendruomenės, bendrojo 

naudojimo objektų valdytojų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės, valstybės institucijų 

ir įstaigų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba; 2) prieinamumo. Piniginė socialinė parama 

teikiama taip, kad būtų užtikrintas piniginės socialinės paramos prieinamumas 

nepasiturintiems gyventojams kuo arčiau jų gyvenamosios vietos; 3) socialinio teisingumo ir 

veiksmingumo. Piniginė socialinė parama teikiama siekiant sudaryti sąlygas gauti paramą 
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tada, kada jos labiausiai reikia, didinti motyvaciją integruotis į darbo rinką ir išvengti skurdo 

spąstų bei racionaliai naudojant turimus išteklius; 4) visapusiškumo. Piniginė socialinė parama 

teikiama derinant ją su socialinėmis paslaugomis, vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos 

priežiūra, švietimu ir ugdymu; 5) lygių galimybių. Piniginė socialinė parama teikiama 

užtikrinant nepasiturinčių gyventojų lygybę, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos. Negalią turinčios moterys šiame įstatyme nėra 

išskiriamos, tačiau jame nėra specifinių šiai socialinei grupei numatytų garantijų, apsiribojama 

visas socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes liečiančiais lygių teisių ir galimybių 

principais. 

Sveikatos sistemos įstatymas (1994) priimtas siekiant užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę 

turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę turėti sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą 

sveikatos priežiūrą. Pagal jį, sveikatinimo veiklos tikslai yra: 1) mažinti atskirų visuomenės 

socialinių ir profesinių grupių atsilikimą nuo kitų visuomenės grupių pagal sveikatos būklės 

rodiklius, nepabloginant bendrojo gyventojų sveikatos lygio; 2) saugoti gyventojus nuo ligų, 

išvengiamos mirties ir neįgalumo; 3) ilginti gyvenimo be ligų ir traumų laiką bei gerinti 

gyvenimo kokybę; bei 4) didinti gyvenimo ekonominį ir socialinį našumą. Sveikatos būklė yra 

reikšmingas veiksnys, turintis įtakos negalią turinčių moterų gyvenimo kokybei, ir nors šiame 

įstatyme numatomos priemonės pagerinti atskirų visuomenės grupių sveikatos rodiklius, 

negalią turinčios moterys nėra įvardytos kaip atskiras prioritetas.  

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (2002) apibrėžia visuomenės sveikatos priežiūrą, 

šios priežiūros sistemos struktūrą ir valstybinį reguliavimą, nustato visuomenės sveikatos 

stiprinimo, ligų ir traumų profilaktikos, visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės pagrindus, 

fizinių asmenų teisės verstis visuomenės sveikatos priežiūra įgijimo ir jų profesinio tobulinimo 

pagrindus, juridinių ir fizinių asmenų teisinius santykius visuomenės sveikatos priežiūros 

srityje. Analogiškai ir šiame teisės akte negalią turinčios moterys nėra išskiriamos kaip 

reikalingos specializuoto dėmesio iš institucijų, atsakingų už visuomenės sveikatą.  

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2000) 2.25 straipsnio 2 dalyje aptariamos priemonės, 

skirtos saugoti asmenis, tarpe jų ir negalią turinčias moteris nuo priverstinių medicininių 

procedūrų. Jame nustatyta, jog: „atlikti intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo kūno dalis ar 

organus galima tik asmens sutikimu. Sutikimas chirurginei operacijai turi būti išreikštas raštu. 

Jeigu asmuo yra neveiksnus, tokį sutikimą gali duoti jo globėjas, tačiau neveiksniam asmeniui 

kastruoti, sterilizuoti, jo nėštumui nutraukti, jį operuoti, jo organui pašalinti būtinas teismo 
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leidimas. Toks sutikimas nereikalingas būtino reikalingumo atvejais, siekiant išgelbėti asmens 

gyvybę, kai jai gresia realus pavojus, o pats asmuo negali išreikšti savo valios“. Šios nuostatos 

reikšmingos negalią turinčioms moterims dėl jų reprodukcinių teisių užtikrinimo. Nors viešai 

nėra prieinamos informacijos, pavieniai nevyriausybinių organizacijų atlikti tyrimai rodo, jog 

psichosocialinę negalią arba intelekto sutrikimą turinčioms moterims atliekamos sterilizacijos 

procedūros, nėštumo nutraukimas nesant informuoto pacientės sutikimo (Germanavičius et 

al., 2005).  

Negalią turinčios moterys dažniau nei kitos moterys patiria smurtą bei prievartą. Siekiant 

mažinti smurtą artimoje aplinkoje ir užtikrinti asmenų, nukentėjusių nuo smurto artimoje 

aplinkoje apsaugą, 2011 m. gegužės 26 d. Seimas priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymą (2011). Įstatymas taikomas tais atvejais, kai fizinis, psichologinis, 

seksualinis, ekonominis, kt. smurtas. panaudojamas artimoje aplinkoje ir numato, jog įvykus 

smurto artimoje aplinkoje faktui, baudžiamasis procesas pradedamas nereikalaujant 

nukentėjusio asmens skundo ar jo atstovo pareiškimo. Pagal šį įstatymą, egzistuoja galimybė 

smurtautoją teismo skirtam laikotarpiui iškeldinti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su 

smurtą patyrusiu asmeniu, taip pat įpareigoti smurtautoją nesiartinti prie smurtą patyrusio 

asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo. Įstatyme numatomos šios smurtą patyrusio 

asmens teisės: gauti iš policijos pareigūno ir iš specializuotos pagalbos centro informaciją apie 

įstaigas, teikiančias pagalbą, taip pat teisę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą ir kitą 

pagalbą, apimančią psichologo, teisines, socialines, sveikatos priežiūros, švietimo, 

apgyvendinimo ir kitas būtinas paslaugas, teikiamas valstybės, savivaldybės institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų. Įstatymas reikšmingas tuo, jog saugo negalią turinčias moteris, 

lygiai kaip kitus asmenis, potencialiai galinčius patirti smurtą artimoje aplinkoje, tačiau jame 

pasigendama akcentų sudėliojimo, kokių priemonių imamasi arba ketinama imtis siekiant 

spręsti negalią turinčių moterų, kaip smurtui ir prievartai itin pažeidžiamos visuomenės 

grupės, patiriamo smurto problemas.  

Apibendrinant galima teigti, jog negalią turinčių moterų gyvenimo kokybės užtikrinimas LR 

teisinėje bazėje numatomas inter alia principu, t.y., jos neišskiriamos kaip specifinės apsaugos 

reikalinga visuomenės grupė ir dažniausiu atveju savo teisę į tam tikras garantijas ar apsaugą 

gali pagrįsti vadovaudamosi arba lygiateisiškumo, arba kaip atitinkančios lyties ir negalios 

diskriminavimo pagrindus (šios nuostatos įtvirtintos praktiškai kiekviename iš minėtų teisės 

aktų).  
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Institucinė aplinka 
 

Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą, kaip nurodoma oficialiame LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos tinklapyje, sudaro medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos 

paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas specialiosios pagalbos priemonėmis,  

neįgaliųjų užimtumo rėmimas,  socialinės   paramos teikimas, Valstybinio socialinio draudimo 

fondo pensijų ir išmokų skyrimas ir mokėjimas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

išmokų skyrimas ir mokėjimas, ugdymo paslaugų teikimas,  lygių galimybių  dalyvauti  

kultūros,  sporto  ir  kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas.   

Pagrindinė įstaiga, užsiimanti negalią turinčių asmenų klausimais yra Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurio misija – planuoti, 

organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemonių įgyvendinimą 

siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Institucijos strateginis tikslas yra užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos 

priemonių įgyvendinimą siekiant neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija, atskaitinga Seimui. Į 

kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis vyrai ir moterys, patyrę diskriminaciją dėl savo lyties 

darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį priekabiavimą. Nuo 

2005 m. sausio 1 d. tarnyba taip pat tiria skundus asmenų patyrusių diskriminaciją ar 

priekabiavimą dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, 

religijos ar įsitikinimų darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas3. Kalbant apie negalią 

turinčių moterų teisių apsaugą ir užtikrinimą, tai – reikšmingiausia institucija, į kurią šios 

socialinės grupės atstovės gali kreiptis dėl patirtos diskriminacijos ir kuri turi visus įgaliojimus 

tirti atitinkamus skundus.  

Neįgaliųjų integracijos programoje apibendrinamas negalės srityje veikiančių NVO vaidmuo.  

Šioje programoje numatoma, kad siekiant išlaikyti kuo didesnį neįgaliųjų savarankiškumą, 

fizinius, protinius, socialinius gebėjimus, iš valstybės biudžeto kiekvienais metais remiami 

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, kuriuos įgyvendina 

neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos, o savivaldybės organizuoja 

šių projektų įgyvendinimą ir prisideda, skirdamos lėšų projektams finansuoti. Neįgaliesiems 

teikiamos nesudėtingos, socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios paslaugos, skirtos didinti 

                                                      
3
 www.lygybe.lt  

http://www.lygybe.lt/
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neįgaliųjų savarankiškumą ir kurias pajėgia teikti nevyriausybinės organizacijos. Neįgaliųjų 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2011 metais 

socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje per tokius projektus gavo apie 46 tūkst. 

neįgaliųjų, tai sudaro tik 17 procentų visų neįgaliųjų. 

Ne mažiau už paslaugų teikimą svarbi NVO vykdoma negalią turinčių asmenų atstovavimo 

veikla, kuria nacionaliniu mastu daugiausia užsiima Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF). Tai – 

skėtinė nacionalines neįgaliųjų organizacijas vienijanti asociacija, kurios tikslas yra ginti 

žmonių su negalia pilietines, socialines ir ekonomines teises. Viena iš strateginių LNF veiklos 

krypčių yra Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo užtikrinimas ir 

stebėsena. Pažymėtina, jog LNF veikloje atskiras dėmesys negalią turinčioms moterims, jų 

poreikiams ir teisių užtikrinimui neskiriamas. Ši grupė dažniausiai minima skelbiant 

informaciją apie atitinkamos srities Jungtinių Tautų ar Europos Sąjungos dokumentus, 

ataskaitas bei pristatant mokslinius tyrimus. Kadangi LNF savo veikloje daug dėmesio skiria 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui Lietuvoje, tikėtina, jog ilgainiui daugiau 

dėmesio skirs ir 6 jos straipsniui: Neįgalios moterys.  

Kiek kitaip yra su moterų teisių srityje veikiančiomis organizacijomis, pvz., viešoji įstaiga 

Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) negalią įvardina kaip vieną savo veiklos sričių: LGPC 

siekia skatinti lyčių dialogą ir ugdyti visuomenės nepakantumą žmogaus diskriminacijai dėl 

etniškumo, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, lytinės orientacijos. LGPC propaguoja 

lygybės bei tolerancijos idėjas, inicijuodamas švietėjiškus projektus, kurių tikslas keisti 

neigiamus stereotipus, skatinti pozityvias permainas visuomenėje, stiprinti valstybinių, 

savivaldos institucijų, švietimo įstaigų, mokslo ir mokymo institucijų bei nevyriausybinių 

organizacijų bendradarbiavimą, įtvirtinant demokratijos, atvirumo ir pakantumo nuostatas 

(www.gap.lt). 

Moterų informacijos centras (MIC) organizacija, kuri sprendžia moterų problemas darydama 

įtaką viešajai politikai ir teikdama pasiūlymus įstatymų tobulinimui. MIC yra turėjęs kelis 

projektus su negalės organizacijomis, pvz., Aklųjų ir silpnaregių sąjunga. MIC direktorės 

Jūratės Šeduikienės teigimu, organizacijos veikla šioje srityje daugiausiai nukreipta į viešinimą 

ir informacijos sklaidą.  

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, 

siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves. 

Nepriskirdama savęs nei prie negalės, nei prie moterų teisių srities, ši organizacija yra turėjusi 
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kelis projektus, susijusius su negalią turinčių moterų klausimais, pvz., strateginis bylinėjimasis 

dėl diskriminacijos lyties ir negalios pagrindu 2012 metais. 

Nevyriausybiniame ir viešajame sektoriuje, žiniasklaidoje bei Lietuvos visuomenėje 

įsitvirtinant daugialypės diskriminacijos suvokimui, tarptautiniams donorams orientuojantis į 

įvairias socialiai pažeidžiamas grupes ir konsoliduotą pagalbą joms, gausėja atvejų, kai 

skirtingose plotmėse dirbančios nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje 

siekdamos pokyčių koalicijos pagrindu arba vykdydamos bendrus projektus. Pavyzdžiui, 

Nacionaliniame lygybės ir įvairovės forume dalyvauja ir negalią turinčius asmenis jungiančios, 

ir moterų teisių srityje dirbančios organizacijos, Žmogaus teisių koalicija jungia psichikos 

sveikatos srities organizaciją „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir moterų teisių srityje 

veikiantį Lygių galimybių centrą. 

 

Nacionalinės programos  
 

Toliau bus aptariamos pagrindinės nacionalinės programos, susijusios su negalės bei moterų ir 

vyrų lygių galimybių klausimais, kaip nacionaliniai strateginiai dokumentai, apibrėžiantys 

atitinkamų sričių prioritetus, pagrindines veiklos kryptis, atsakingas institucijas, siekiamus 

tikslus ir laukiamus rezultatus.   

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2013-2019 metų programa 

Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa (2012) (toliau – 

Programa) siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės 

integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų 

socialinę integraciją bei lygias galimybes, ir Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų 

įgyvendinimą. Strateginis Programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir 

visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų 

gyvenimo kokybę. 

Programos tikslai: užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių 

tenkinimą teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, 

švietimo srityse); užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis 

visiems prieinama informacija; siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, 

sporto, laisvalaikio veikloje bei užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be 
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diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos 

proceso valdymą. 

Pastebėtina, jog programa yra neutrali lyties atžvilgiu, joje kaip atskira grupė 

neįvardijamos negalią turinčios moterys, neaptariamos specifinės jų patiriamos problemos 

ir jų sprendimų būdai.  

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programa (2010) 

Programos tikslai yra užtikrinti, kad nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse 

būtų įgyvendinamos Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatos; 

bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės 

srityje. 

Atskiro aptarimo nusipelno keturi Programos uždaviniai, kurie tematiškai susiję su 

reikšmingais negalią turinčių moterų dalyvavimo aspektais, tačiau Programoje jos nėra 

išskiriamos kaip prioritetinė grupė. Užimtumo srityje numatomos specifinės priemonės 

skatinant didesnį atskiroms visuomenės grupėms priklausančių moterų dalyvavimą, 

išskiriamos kaimo moterys, vaikus auginančios bei vyresnio amžiaus moterys. Švietimo ir 

mokslo srityje numatoma skatinti moteris siekti aukščiausių mokslo laipsnių. Sveikatos 

apsaugos srityje įvardijamos prevencinės priemonės orientuotos į moterų ir vyrų vidutinės 

gyvenimo trukmės skirtumo mažinimą; neįgalumo ir mirtingumo prevenciją. Sprendimų 

priėmimo srityje siekiant didesnio moterų dalyvavimo akcentuojami kaimo gyventojai. 

Programoje pastebėta vienintelė sąsaja tarp lyties ir negalios konstatuojant, jog reikia 

išsamesnės statistinės analitinės informacijos apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio 

atotrūkį, kai kurių moterų grupių (etninių mažumų, neįgaliųjų, senyvo amžiaus ir kitų) 

padėtį švietimo, darbo rinkos, sveikatos apsaugos srityje ir patiriamas smurto formas, 

ištuokų padarinius abiem buvusiems sutuoktiniams. 

Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas (2011) 

Plano paskirtis – užtikrinti švietėjiškų nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių 

priemonių vykdymą bei didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, informuoti 

visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą poveikį tam tikrų 

visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje. 
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Įgyvendinant šį planą bus siekiama užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir 

lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio 

supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos 

pagrindu, informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą 

poveikį tam tikrų visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti 

visuomenės veikloje, lygių teisių gynimo priemones. 

Šio tyrimo kontekste tikslinga atkreipti dėmesį į plane detalizuojamas diskriminacijos dėl 

lyties apraiškas, įtraukiant ir neįgalumo aspektus: „diskriminaciją dėl lyties užimtumo, 

švietimo, kultūros, sveikatos ir kitose srityse gali patirti tiek neįgalieji, tiek jaunimas ar 

pagyvenę asmenys, skirtingos rasės, tautybės, religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, socialinės 

padėties asmenys“. Plane taip pat konstatuojama, jog: „Pažeidžiamų visuomenės grupių 

diskriminavimo dėl lyties apraiškos per mažai ištirtos. Stokojama informacijos apie konkrečias 

tam tikroms socialinėms grupėms priklausančių moterų ir vyrų problemas, patiriamas dėl 

diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, religijos ar įsitikinimų, sveikatos būklės ir kitokiu 

panašiu pagrindu“.  

Tačiau veiklos planą lydinčiame priemonių plane šios problemos nėra „įžeminamos“, t.y., 

nenumatyta konkrečių būdų negalią turinčių moterų patiriamai diskriminacijai mažinti (lygiai 

taip pat nekonkretizuojamos ir priemonės kitoms socialinėms grupėms), apsiribojama bendro 

pobūdžio nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių priemonėmis, tokiomis kaip 

mokymai, informacijos sklaida, diskusijų organizavimas, visuomenės nuomonės tyrimai ir 

pan. 

Norėtųsi atkreipti dėmesį, jog Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų 

programos įgyvendinimo priemonių plane buvo numatyta tematiškai labai reikšminga 

priemonė – išanalizuoti neįgalių moterų ir mergaičių padėtį šalyje ir nustatyti priemones, 

saugančias jas nuo diskriminacijos ir užtikrinančias jų vystymąsi bei padėties gerinimą. Deja, 

nepavyko rasti informacijos apie šios priemonės įgyvendinimą, nieko apie ją nežinojo ir 

negalės skėtinės organizacijos – Lietuvos neįgaliųjų forumo – atstovai.  

Apibendrinant galima konstatuoti, jog tarptautiniu mastu auga suvokimas apie būtinybę 

atskirai tirti negalią turinčių moterų poreikius ir gebėti pateikti jiems adekvatų institucinį 

atsaką siekiant geresnės šios socialinės grupės atstovių gyvenimo kokybės. Lietuvoje šios 

tendencijos kol kas silpnai apčiuopiamos ne tik įgyvendinimo, bet ir problemos identifikavimo 
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bei sprendimų formulavimo lygmenyje. Nevyriausybinės organizacijos, kurios paprastai 

atsiduria analogiškų iniciatyvų diegimo priešakinėse linijose, taip pat minimaliai domisi ir 

veikia negalią turinčių moterų gyvenimo kokybės analizės bei gerinimo srityse. Nelygybės 

reiškinio tyrėjai (Chang ir Culp (2002), Crenshaw (1991), McCall (2005)) jau pripažįsta, jog 

integruotas požiūris veiksmingiau sprendžia kompleksines, tarpusavyje sąveikaujančias ir 

viena kitą pastiprinančias nelygybės problemas, tačiau Lietuvoje dar tik fragmentiškai galima 

konstatuoti paradigmos pokytį pereinant nuo atskiro prie integruoto požiūrio į lygybę. Ypač 

tai pastebėtina varžantis dėl ribotų finansinių resursų, politinės įtakos bei visuomenės 

dėmesio: baiminamasi, jog susidomėjimas moterų problemomis gali nustelbti negalią turinčių 

asmenų problemas, ir, atvirkščiai – skiriant dėmesį negalią turintiems individams, gali 

nukentėti jau egzistuojančios lyčių lygybės politikos ir institucijos.  

 

  

| 
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Negalią turinčių moterų gyvenimo kokybės vertinimai įvairiose 

srityse 
 

Tyrimo uždaviniai, interviu ir analizės struktūra  formuluota remiantis 2006 m. Jungtinių 

Tautų organizacijos priimta Neįgaliųjų teisių konvencijoje suformuluotomis nuostatomis. 

Sveikata 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 25 ir 26 str. numato 

būtinybę imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliųjų 

galimybę gauti sveikatos paslaugas, atsižvelgiant į lytį, įskaitant 

su sveikata susijusią reabilitaciją. 

Negalios patirtys ir refleksija 
 

Susitaikymas su negalia, jos racionalus ir emocinis pripažinimas ir 

kitos neįgalumo patirtys yra labai svarbus sveikatos priežiūros 

aspektas: neįgalios moterys savo būklę dažnai vertina ne kaip ligą, 

o kaip jų normalios fiziologinės savijautos specifiką. Todėl jos 

dažniausiai labai gerai gali savo negalią apibūdinti, žino jos 

raidos, progresavimo arba minimalaus būklės palaikymo 

galimybes, gydymo prognozes. Nepriklausomai nuo išsilavinimo, 

nuo gyvenimo būdo ar šeimos sudėties, su savo pagrindine 

diagnoze ir jos gydymo perspektyvomis moterys yra gerai 

susipažinusios ir gali ją gana tiksliai pristatyti kitam žmogui 

(išimtis, žinoma, yra tik proto negalią turinčios moterys).  

Galima pastebėti, kad moterys, bendraudamos su negalios neturinčiais žmonėmis, stengiasi 

supažindinti su tokiais savo negalios aspektais, kurie yra sunkiau pastebimi arba tais, kurie 

gali būti neteisingai suprasti ir vėliau trukdyti bendravimui. Moteris su kompleksine ypač reta 

negalia per pirmąsias pokalbio minutes yra įpratusi pristatyti simptomus, kurie vėliau gali 

   

„Nes jeigu pas tave atėjo 

pacientas, tu turi parodyt 

kokį nors protingą veidą, 

ir savo erudiciją, ir savo 

išmintį. Tu turi jam ką 

nors protingo pasakyt, o 

tas pacientas galvoja: nu 

nieko tu man geriau 

nesakyk, nes aš žinau kad 

yra tokia situacija, kad tu 

man nelabai kuo gali 

padėt apčiuopiamai“  

   

„Aš iš tikrųjų retai einu 

pas gydytojus, nepatinka 

man gydytojai. Galėčiau - 

neičiau iš vis“.  

„Bet taip dažniausiai 

bandau išvengti 

poliklinikų. Ten daug 

žmonių. Nemėgstu labai“. 

„Balti chalatukai mane 

erzina...“ 
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trukdyti bendravimui: „aš negaliu daug ko [kito], negaliu kalbėt. Ir aš už tai negaliu kažkokių 

visuomeninių [užsiėmimų]... Pavargstu kalbėti, ir man tada pasidaro labai sunku. Aš tada, kai 

pavargstu, nebegaliu nei nuryt, nei nieko. Vienu žodžiu, aš jum noriu padėt susiorientuot, ką aš galiu, 

ko aš negaliu“ (R.S.) 

Atsitinka ir taip, kad moterys dėl negalios sunkumo įžvelgia ir dalį savos kaltės. Moteris, 

serganti cerebriniu paralyžiumi, šią negalios rūšį apibūdina šitaip: „jis turi tą savybę, kol tu jį 

palaikai fiziniu krūviu, tai jis kažkaip daugiau mažiau laikosi. Nors... kaip ir medikai ...žinai, nu kaip – 

praktiškai sako, kad, nu, iki maždaug trisdešimties metų , žinai,- o paskui jeigu nepalaikysi to fizinio 

krūvio – kas su manim ir atsitiko per mano tinginystę – tai žodžiu sėsi atgal į ratus. (V.Š.) Apskritai 

visų judėjimo, regos ir klausos negalią turinčių kalbintų moterų pasisakymuose apie savo 

negalią, atsiskleidžia gebėjimas blaiviai ir aiškiai vertinti savo fizinę būklę, jos pasikeitimus, jų 

priežastis ir galimybes. 

Neretai, dėl įvairių (skirtingų) negalių moterys yra įpratusios kęsti nuolatinį skausmą, kuris 

yra tapęs jų normalios savijautos dalimi. Apie tai jos kalba ne kaip apie atskirą temą, t.y. nėra 

įpratusios guostis ar akcentuoti šią detalę – ji dažniausiai paaiškėja kalbantis apie kitus 

dalykus: apie vaistus, medicinos progresą ar emocinę savijautą: „Jo, kad bent sustabdytų 

[progresavimą], kad jinai dabar... Dieve, kai atsiguli, kaip skauda raumenis... Sėdėt dar galiu, bet kai 

atsiguli...“ (Z.B.). Apie nuolatinį fizinį skausmą, su kuriuo apsiprantama kaip su 

neišvengiamybe, kalba daugiausia judėjimo negalią (ypač nervų-raumenų ligas) turinčios 

moterys. Moterys, kurių gyvenimą šis reiškinys nuolatos lydi, nelaiko jo sveikatos sutrikimu, 

tik nepatogumu, kurį tenka ištverti. Viena moteris apie stiprų fizinį skausmą kalba kaip apie 

Dievo pagalbą ištverti dvasinę vienatvės kančią: „Aš galiu pasakyti –nelinkiu niekam jausmų be 

atsako. Nes man atrodo, kad tai yra labai didelė kankinystė. ... Kitas dalykas - nelinkiu net ir tam, kurio 

aš nemėgstu žmogaus, sakykim, aš nelinkiu jam kasdieninės fizinės kančios... nesibaigiančios. ... Čia 

žinai... kai tu pradedi ten raudot kam nors ant peties, kad kaip tau nepasisekė, kaip tu ten įgriuvai į kokią 

nors emocinę duobę, tai tada – tai turbūt atsitinka su manim. Tai aš turėčiau sakyt kai aš pradedu 
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raudot kokiai padruškei... kad aš ten įsimylėjau netinkamą objektą, ar kažkaip tai... Tai va. Sako - še tau- 

pakentėk biškį. Fiziškai pakentėk. Ir gauni kažkokią pusiausvyrą.“ (V.Š.) 

Moterys dažniausiai būna susitaikiusios ir su tuo, kad nėra ženklesnės medicininės pagalbos: 

„man vaistų jokių nėra. Nu ką: B grupės vitaminai, Magnesium nuo mėšlungio- magnis tai... Daugiau 

nėra. (Z.B.) Kartais dėl šio susitaikymo su tuo, kad dėl negalios medicina padėti negali, 

moterims absurdiškai atrodo ir privalomas profilaktinis lankymasis pas gydytojus: „Nes jeigu 

pas tave atėjo pacientas, tu turi parodyt kokį nors protingą veidą, ir savo erudiciją, ir savo išmintį. Tu 

turi jam ką nors protingo pasakyt, o tas pacientas galvoja: nu nieko tu man geriau nesakyk, nes aš žinau 

kad yra tokia situacija, kad tu man nelabai kuo gali padėt apčiuopiamai“ (V.Š.). 

Lankymosi sveikatos priežiūros įstaigose dažnumas ir priežastys 
 

Priklausomai nuo negalios rūšies moterys dažiau arba rečiau privalo lankytis sveikatos 

priežiūros įstaigose: moterims su psichosocialinėmis negaliomis ir su klausos negalia tenka dėl 

savo pagrindinės diagnozės lankytis dažniausiai, su regos arba su judėjimo negalia (ypač po 

stuburo traumų) – dėl pagrindinės diagnozės prireikia kreiptis retai, dažniau moterys kreipiasi 

dėl įvairių kitų priežasčių – dėl įprastų sveikatos priežiūros procedūrų, tokių kaip stomatologo 

ar ginekologo konsultacijos, dėl su negalia nesusijusių sveikatos sutrikimų, ir – kam skyrėme 

ypatingą dėmesį – dėl su reprodukcine sveikata susijusių rūpesčių. Visos šios sritys kartais turi 

specifinių elementų, kurie svarbūs vienos ar kitos negalios atveju.  

Su pagrindine negalia susiję reguliarūs apsilankymai pas gydančius gydytojus (išskyrus kelis 

jau minėtus skausmingesnius atvejus, kai moterys nemato prasmės nuolatos tikrinti tą pačią, 

visiškai nekintančią būklę) paprastai nekelia jokių didesnių nepatogumų. Moteris su 

psichosocialine negalia kalba apie šiuos apsilankymus kaip apie įprastą būdą palaikyti 

santykinai gerą savijautą: „aš lankausi kas du mėnesius, man išrašo vaistus, paklausia kaip aš 

jaučiuosi, ar nėra jokių pasikeitimų į blogąją pusę. Mes pasikalbam su gydytoja, jinai man išrašo vaistus 

ir aš nueinu į vaistinę, ir nusiperku, ir geriu. Pastoviai geriu vaistus, nes jau mano liga yra lėtinė“. 
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(D.L.) Moterims su judėjimo negalia tenka reguliariai keiptis dėl recepto valstybės 

kompensuojamoms slaugos priemonėms – pampersams, kateteriams. Tai joms irgi nesukelia 

nei ypatingų rūpesčių, nei klausimų. 

Būtina paminėti, kad tam tikrų sunkumų turi moterys su progresuojančiomis negaliomis: joms 

tenka tvarkingai sekti ligos progresiją, pagal tai tvarkyti dokumentus dėl darbingumo 

procentų mažinimo. Ypač sunkus būna dokumentų tvarkymas pereinant iš nedidelio 

darbingumo į visiškos negalios kategoriją: moterys jau būna tokios būklės, kai dokumentų 

tvarkymo procesai joms būna per sunkūs fiziškai, jos praktiškai nebepajėgia to atlikti pačios – 

jos suvokia kaip sunkų darbą. Dėl šios priežasties jos per ilgai atidėlioja ir imasi jo tik tuomet, 

kai nebepajėgia samdyti žmogaus nuolatinei priežiūrai „Jau dabar smarkiai pablogėjo. Aš jau 

dabar… Važinėja gydytojai, kad visišką negalią [pripažintų], nes negaliu ir pavalgyt“, sako Z.B. 

serganti progresuojančia raumenų distrofija. 

Vis dėlto, svarbiausios ir daugiausia rūpesčių keliančios neįgalių moterų sveikatos problemos 

yra visiškai nebūtinai susijusios su pagrindine negalia. Moterims su kompleksinėmis 

negaliomis, kai šalia pagrindinės negalios yra dar ir kitų nuolatinių ligų, kreiptis į medicinos 

įstaigas dažniau prireikia būtent dėl pastarųjų:  S.Z. kurios pagrindinė negalia yra judėjimo 

(raumenų distrofija), teigia, kad daugiausia tenka lankytis poliklinikoje bei gulėti ligoninėje 

dėl epilepsijos ir dėl depresijos, tuo tarpu dėl pagrindinės negalios kreipiasi itin retai. Moteris, 

kurios pagrindinė negalia yra psichosocialinė, ypač daug nepatogumų patiria dėl pagrindinę 

negalią lydinčios nervų ligos: pas mane ne tik psichinė liga yra, yra ir kitokia liga – nervinė. Šita, 

man darė operaciją, ėmė kraujagyslių. Vieną kartą padarė, paskui po dviejų metų antrą kartą padarė, ta 

prasme pas mane operacijų padaryta gal kokių trylika. Aš kreipiuosi pas gydytojus už tai, kad man kojas 

skauda, nugarą skaudą (G.R.). Taip pat daug dažniau kreiptis į sveikatos įstaigas tenka ir 

vyresnio amžiaus moterims – dažniausiai taip pat dėl ligų, nesusijusių su negalia: pas gydytoją 

kreipiuosi dažnokai, nes pastovus kraujo spaudimas, tai reikia išsirašyti vaistų. Ir šiaip gana dažnokai aš 

einu pas gydytojus“ (R.R., 66 metų). 
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Neįmanoma nepastebėti, kad neįgalios moterys dažnai formuluoja savo aiškų nepalankumą 

sveikatos priežiūros įstaigoms ir vengimą, taigi tokią nuostatą būtina apžvelgti. Nereta neįgali 

moteris išsakė pabrėžtiną – ir užtikrintą – nenorą lankytis poliklinikose, ligoninėse ar 

sanatorijose. Priežastys, dėl kurių vengiama sveikatos priežiūros įstaigų, yra įvairios, tačiau 

kaip vieną svarbesnių reikėtų įvardinti moterų nenorą būti tapatinamoms su ligonėmis, su 

ligos palaužtais žmonėmis. Besilankydamos vietose, kurios specialiai skirtos sergantiems 

žmonėms, moterys tarsi priverstos savo neįgalumą išgyventi intensyviau. Ypač šią nuostatą 

formuluoja moterys, kurių negalia akivaizdžiai matyti išoriškai. Aš iš tikrųjų retai einu pas 

gydytojus, nepatinka man gydytojai. Galėčiau - neičiau iš vis (V.B., regos negalia). Bet taip 

dažniausiai bandau išvengti poliklinikų. Ten daug žmonių. Nemėgstu labai (M.Ž., judėjimo negalia); 

Ar būtina apie tai kalbėti? ... Balti chalatukai mane erzina. Aš stengiuosi jų visaip kaip jų išvengti 

(V.Š., judėjimo negalia), ir t.t. Tokie pasisakymai, atskleidžiantys emocinį (ne iki galo 

racionaliai pagrįstą) nepalankumą medicinos įstaigoms, rodo nenorą būti siejamai su ta 

funkcine erdve, kuri skirta sveikatos sutrikimams šalinti. Ypač moterys, kurių negalia yra 

pastovi, negydoma ir neprogresuojanti, deda daug įvairaus pobūdžio pastangų keisdamos 

savo pačių bei aplinkinių požiūrį į neįgalumą, siekiančios tapatinti save ne tiek su ligoniu, kiek 

su kitaip patiriančiu ar kitaip judančiu žmogumi; galima teigti, kad dėl to jos intuityviai 

vengia dažno lankymosi sveikatos įstaigose.  

Fiksavome ir tokių atvejų, kai moterys, turėdamos nepagydomą ir neprogresuojančią negalią 

vis tiek savo diagnozę turi reguliariai patvirtinti ir tuo piktinasi: aš turiu sunkią negalią, labai 

sunkią negalią, tai yra retinopatiją, ir ji yra visiškai nepagydoma. Šaiposi neįgaliųjų tarnybos iš mūsų, 

neįgaliųjų. Ne tik iš manęs, iš visų – kad negali skirti iki pensinio amžiaus neįgalumo pažymėjimo. Aš 

turiu važinėt kas du metus. Ir man reikia kas 2 metus, kad mane kažkas vežiotų į Kauną ir sėdėt eilėse 

(L.T.).  

Be abejonės, šis ką tik aprašytas santykis su sveikatos įstaigomis nėra būdingas absoliučiai 

visoms neįgalioms moterims. Kai kurios moterys dėl savo pačių ir artimųjų ramybės 
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dėmesingai rūpinasi savo sveikata, nuolatos seka savo sveikatos būklę. Moteris su 

psichosocialine negalia keletą kartų pakartoja tai, kad jos gerai savijautai yra būtina nuolatinė 

sveikatos būklės kontrolė: kai viską išsiaiškinau, tai man ramiau. ... Aš pati pagal specialybę esu 

medicinos sesuo ... tai labai suprantu, kad man reikia labai saugoti savo sveikatą, nes aš tikrai nenoriu, 

kad man tas visas košmaras vėl pasikartotų, tai aišku aš stengiuosi prisižiūrėti.“ (D.L.). Rūpinimosi 

savo sveikata svarbą pabrėžia ir kitokią negalią turinčios moterys: „dažniausiai einu pas dantų 

gydytoją. Profilaktiškai pas ginekologą, visi kalba kad būtina tikrintis. ... Įsitikinau, kad reikia klausyti 

rekomendacijų“ (V.L.) 

Su negalia susiję nepatogumai atskirose sveikatos priežiūros srityse: 

stomatologas, ginekologas ir pooperacinė slauga 
 

Neįgalioms moterims iškyla specifinių su neįgalumu susijusių sunkumų įvairiose sveikatos 

priežiūros srityse. Paslaugos neretai nebūna prieinamos ar patogios vieną ar kitą negalią 

turinčiam žmogui. Kalbant apie stomatologijos paslaugų prieinamumą labai dažnai minimos 

labai ilgos eilės prie nemokamos šio tipo paslaugos, ir labai didelės kainos privačiose 

klinikose, jeigu norint greičiau sutvarkyti dantį arba siekiant kokybės, yra kreipiamasi į 

nevalstybines stomatologijos klinikas. Tačiau čia neįgaliosios, dažniausiai neturinčios didelių 

pajamų, skundžiasi kaina: pas dantistę tai iš viso čia kaip iš kosmoso, nes tokių pinigų, kur tu 

galėtum privačiai... (D.M.) Neįgalios moterys, neturėdamos pakankamai lėšų, dažniausiai 

naudojasi gerokai pigesnėmis stomatologo paslaugomis poliklinikose, laukdamos ilgose eilėse: 

turi laukti bendroje eilėje, ir mėnesyje kartą tik registruoja (R.R.); aptvarko man tą dantuką ir sekantį 

kartą mes su ja susitinkam tik po dviejų mėnesių. Tai man tas dantų tvarkymas užėmė vos ne metus kol 

susitvarkiau (D.L).  

Stomatologo paslaugų prieinamumas, nors ir nedaug, tačiau taip pat priklauso nuo moters 

negalios: proto negalią turinti moteris turi galimybę naudotis tik privačiomis stomatologo 

paslaugomis, kur yra atsižvelgiama į jos negalios specifiką: nuskausminančius suleidžia, aš kaip 
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užmiegu, ir viskas. Manęs nėra (J.M). Sudėtingiau stomatologo paslaugos prieinamos moteriai, 

kurios pagrindinė diagnozė yra mitochondrinė miopatija. Šia gana reta liga sergantys žmonės 

veido raumenis labai sunkiai valdo (arba nevaldo visai), todėl problema gali būti ir 

išsižiojimas, ir tinimas dėl danties pūliavimo, etc. Moteris susidūrė su specialistu, nepajėgusiu 

suprasti jos išskirtinės būklės: O kaip ištrauks, aš gi išsižiot tai negaliu! O toks daktaras priėmime, 

toks mėsininkas, rėkia jis – išsižiok! O kaip aš išsižiosiu.. Aš galvojau, kad jis sulaužys man žandikaulį 

(R.S.) 

Moterims su judėjimo negalia stomatologo paslaugų prieinamumas, kaip ir kitų medicininių 

paslaugų, priklauso nuo bendros galimybės patekti į sveikatos priežiūros įstaigą. Dėl to 

prieinamų stomatologo paslaugų šioms moterims tenka ieškoti jau pagal kelis kriterijus – 

pagal galimybę patekti į kabinetą, ir pagal kainą bei kokybę – taigi šios paieškos tampa labai 

sudėtingomis. Kartais jos tampa per sudėtingomis, ir moteris nusprendžia paslaugų atsisakyti: 

kadangi pakankamai sunku įvažiuoti, tai kad nereikėtų laukti nežmoniškose eilėse nusispjauni ir (D.M.).  

 

Kitų susirgimų atveju, ypač jei diagnozės yra gąsdinančios, jei reikalingos operacijos bei 

pooperacinė slauga, tuomet moterys, kiekviena pagal savo negalią, taip pat susiduria su visa 

eile apsunkinimų. Panašu, kad tokiais atvejais neįgalios moters patirtys ligoninėje ypač 

priklauso nuo joje dirbančio personalo geranoriškumo ir supratingumo. Regos negalią turinti 

moteris apie pooperacinę slaugą atsiliepia ypač pozityviai: čia Telšiuose, gulėjau po gimdos 

operacijos, bet labai buvau patenkinta, nežinau, ypač seselės mane labai ,taip jau labai slaugė labai gerai. 

Vis prieidavo, paklausdavo, ar žiūrėk išeisi į koridorių, tuojau, kuri pamatys ir klausdavo, kur nori 

nueiti? (R.R.). Tačiau yra ir kitokių pavyzdžių. Moteris su psichosocialine negalia prisimena 

savo didelį nerimą ir dėl operacijos, dėl galimos diagnozės, kurios jai niekas nepadėjo įveikti 

(medicinos darbuotojai su ja elgėsi kaip su žmogumi, neturinčiu psichosocialinės negalios): 

man buvo sakau, man buvo sunku tuo, kad palatoje didelė patalpa ir nė vieno žmogaus, aš viena. Nėra 

su kuo pasikalbėti, pas sesutę nenueisi, nepaskambinsi su saviškiais, kadangi ten ekstra atveju nebent 
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gali pasiskambinti, bet aš ant tiek buvau pasimetusi, kad net to varianto galvoje pas mane nebuvo. Tiktai 

įsikniaubusi gulėjau ir virpėjau visa iš tos baimės, kad vis dėl to vėžys, nes, žinot, girdi, kad kitiem 

vėžiai ir numiršta, o čia dabar tau tas vėžys (D.L.).  

Kaip ir ką tik aprašytu atveju, taip ir kita moteris su psichosocialine negalia akivaizdžiai 

negavo būtinos skubios psichologinės pagalbos po to, kai cezario pjūvio metu prarado vaiką: 

operacija tai buvo kai aš praradau savo vaiką, tai buvo ne tai kad cezario pjūvis, nu bet kažkas panašaus 

kai vaikas jau buvo negyvas. ... Ne, psichologinės [pagalbos] nebuvo, man jos labai reikėjo, nes prarasti 

vaiką tai žinot, man buvo labai didelė trauma tai man tik mano gydytoja, kuri mane operavo tik pasakė, 

kad saugok savo galvą. Aš nelabai supratau ką ji turi omeny, bet šiaip iš tikrųjų ji buvo visiškai teisi. 

Galvą man tikrai reikėjo labai saugoti, nu tai tada jau man reikėjo pradėti saugoti (graudinasi). Ne, tai 

aš kažkokios tai pagalbos ypatingos nesulaukiau, bet aš jos ir neprašiau. O šiaip ir fizinė sveikata, ir 

psichinė tai po tos operacijos suprastėjo žymiai. ... Nu, su psichika tai aišku irgi surišta, nes vienas 

dalykas tai aš vaiką praradau – didžiulė man trauma, antras dalykas, kad aš su vyru išsiskyriau, o 

savaime suprantama, kad jeigu aš turėčiau vaiką, mes gyventume kartu drauge. Tai va. (Ž.A.). Šiuo 

ypač sunkiu periodu, pakeitusiu ne tik fizinę, ir psichinę moters savijautą, bet ir jos šeimos 

padėtį bei savivertę, moteriai buvo reikalinga ne vien kūno priežiūra, bet ir rimta psichologinė 

pagalba, kurios ji negavo. 

Visos moterys daugiau ar mažiau susijusios su ginekologinėmis sveikatos paslaugomis. 

Neįgalios moterys, ypač moterys su judėjimo negalia patiria labai daug nepatogumų, kartais ir 

žeminimo, susijusio su šios rūšies specialistų apžiūromis. Kartais – tačiau tai išimtiniai atvejai 

– moterims su judėjimo negalia pavyksta rasti ginekologo kabinetą,  kuriame ginekologo kėdė 

yra reguliuojamo aukščio. Tačiau dažniausiai moterys su judėjimo negalia įvardina ginekologo 

patikrą kaip vieną iš pačių neprieinamiausių medicininių paslaugų: aš gana lengvai persėdu pati 

ant kitų paviršių, tai aš negaliu pasakyt, kad man sudėtinga. Aišku, išskyrus, turbūt, ginekologines 

kėdes. Ten jau reik ant jų skraidyti (juokiasi). Ten jau tikrai galėtų tobulėti. Tai, kad yra išrasta, aš 

manau. Tiesiog pas mus naudoja, turbūt, turi senesnį modelį (A.P.). Pavyzdžiui, Lazdijuose, jeigu 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

29 

kalbam apie ginekologą, tai Dieve, Dieve. Siaubas. Visiškai, kad toj kėdė jau, Dieve, kaip aš paskutinį 

kart buvau, tai net sulūžus. Ir kur tu, Viešpatie! (rodo su ranka, kad aukštai, palubėj). (A.J.). Šią, 

technologiškai nesunkiai išsprendžiamą, tačiau medicinos įstaigose nesprendžiamą problemą 

minėjo visos moterys, kurios dėl sunkios judėjimo negalios nevaldo apatinės kūno dalies. 

Labai svarbus su reprodukcine sveikata susijęs nerimo šaltinis neįgalioms moterims yra 

klausimas, ar jų vaikas paveldės jų negalią. Šioje srityje moterys taip pat ieško medikų 

pagalbos. Ypač šis klausimas svarbus kurčioms moterims arba moterims, sergančioms 

progresuojančia raumenų distrofija. Nerimas dėl paveldimumo pastaruoju atveju neišsisklaido 

ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais, nes liga kartais pasireikia tik paauglystėje. Raumenų 

distrofija serganti moteris, šiuo metu auginanti tris vaikus, pasakoja kaip ji tyrėsi 

paveldimumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: genetikai siuntė tyrimus į Angliją. Sakė, nepaveldės 

100%. Lietuviai [sakė] – 50 prie 50 %. Ten, Anglijoj, jie turi daugiau galimybių ištirti. Dar galvojau 

tirti tuos vaikus. Pasižiūrėti: turi ar neturi. Paskui, galvoju, negadinsiu aš sau nervų. Tyrimai parodys, 

o Dievas ims ir pagydys, tai ką tada? (S.Z.). Kita, vieną sūnų auginanti, moteris teigė: Mano liga tai 

yra būtent neurologų sritis ir neurologai iš karto pasakė, šiaip yra liga genetinė ir penkiasdešimt ant 

penkiasdešimt ta prasme, kad vaikas atsigims dėlto. ... Aš labiau bijojau, kad vat nebūtų, nepaveldėtų 

sūnus mano ligos. (S.Ž.) Kita šia pačia liga serganti moteris, užauginusi vieną sveiką sūnų, teigė 

nusprendusi neturėti antro vaiko dėl šios, negalios paveldėjimo galimybės. 

 

Kai kurios moterys yra turėjusios nemalonių, žeminančių patirčių ginekologo konsultacijų 

metu – kai į jas žiūrima, kaip į nepilnavertes, nesuprantančias normalaus moterų gyvenimo ir 

panašiai. Judėjimo negalią turinti ištekėjusi moteris kreipėsi į ginekologą dėl menstruacijų 

ciklo sutrikimų ir susidūrė su itin atsainiu žeminančiu elgesiu: sako, tai reikia džiaugtis, kad jūs 

nesergate [mėnesinėmis]. Aš taip, aš taip pagalvojau, nu jeigu taip gamtos duota, jeigu taip yra 

surėdyta pas moterį... Aš tai net nesijaučiau, kad esu moteris, man netgi psichologinis toks [požiūris], 

mane tiesiog žlugdydavo. Aš nesijausdavau moterim; nu kaip piemenė, sakykim, kokia. ... Neįgali, tai 
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tipo, ko čia dar tu nori, nei tu gal gimdysi, nei tu ką. Vat irgi gali būti toks atsainus požiūris. Aš 

atsistojau ir išėjau. (S.Ž.) Pakeitusi polikliniką ir ginekologą moteris išsigydė ciklo sutrikimus 

bei sėkmingai pastojo. Ta pati moteris pasakoja ir apie kitą atvejį, kai ginekologas pats mėgino 

– neatskleisdamas to moteriai – atlikti medikamentinį išvalymą: kai dar nežinojau, kad laukiuosi, 

nuėjau pas tokį vyrą, tai jis man padavė tabletę, kad išgerčiau ir iššauktų mėnesines.. Aš negėriau. 

(S.Z.) 

Daugiausia problemų matyti gilinantis į ginekologų santykį su pastojusiomis neįgaliomis 

moterimis, ypač moterimis, turinčiomis judėjimo negalią. Dažna iš jų susiduria su raginimu 

arba net ir psichologiniu spaudimu nutraukti nėštumą. Visos moterys šioje situacijoje 

galiausiai pasielgė taip, kaip pačios norėjo ir pagimdė vaikus, kuriuos šiuo metu augina: liepė 

negimdyti. Abortas kategoriškai. Dėl ligos. Su tokia liga, su tokia sveikata kaip išnešiosiu, kaip 

pagimdysiu. Sakiau, kad vis tiek gimdysiu, tai sakė, kad pasitarčiau su vyru. Sakiau, kad gerai, bet 

galvojau, pasitarsiu, o paskui vis tiek savo darysiu. Tai va. Tai ir buvo. (S.Z.) Štai kita labai panaši 

istorija, kurią pasakoja moteris, serganti cerebriniu paralyžiumi: pasakiau, kad laukiuos, tai tos 

daktarės akys iššoko. „Abortas,“ – sako! Iš karto. „Ne, - sakau, - jokio [aborto], ne.“ „Ką tu sau galvoji?“ 

„Nieko, - sakau, - aš negalvoju. Aš galvoju gimdyt,“ - sakau. „Ar tu proto turi?“ - sako. Sakau: „Turiu“ 

(A.J.) 

 

Respondenčių pateikiami sveikatos priežiūros paslaugų vertinimai 
 

Pačios moterys labai įvairiai vertina medicininių paslaugų kokybę. Pirmiausia apžvelgsime 

išsakytus pozityvius gydytojų ir gautų medicininių paslaugų vertinimus. Tokie vertinimai yra 

susiję ir su supratingu gydytojų požiūriu, ir su sveikatos įstaigų patogumu. Sunkią regos 

negalią turinti moteris teigia, kad gautos medicinos paslaugos ją tenkina: iš viso poliklinikoje pas 

mus labai šaunu, labai gerai, iš vis jie gal jau ir pažįsta, kad aš mažai matau. Tai visą laiką jau ten mane 

tikrai ir registratūroje [supranta], ir procedūriniam - visur labai jau patenkinta esu. (R.R.) Taip pat ir 
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proto negalią turinti moteris su savo gydančia gydytoja sieja tik malonias emocijas: Patinka, 

šiaip, jo. Turiu daktarę ten senamiesty, jo, senamiesty, prie Halės turgaus. Senamiesčio ar kaip ten... 

Kaip ten vadinasi, dabar užstrigo (juokiasi).  (J.M.) Rečiau, bet taip pat pasitaiko, kad dėl 

medicinos paslaugų kokybės nesiskundžia ir sunkią judėjimo negalią turinčios moterys: 

Panevėžy tai man iš tikrųjų..  Aš labai džiaugiuosi, kad aš čia gyvenu. ... jeigu reikia kraują, šlapimą ar 

ką [imti] - atvažiuoja iš mano tos daktarės sesutės, jeigu reikia ten kardiogramą ar ką,- į namus, padaro. 

... Čia jau mano šeimos gydytoja [ateina]... Nėr čia jokių problemų, jeigu nevaikštantis- tai čia jokio 

piktumo ir... Ir sakau, kiek aš gydytojų sutikau – tai ir paglosto, ir paverkia su manim... (Z.B.) Iš 

pastarojo pasisakymo matyti, kad tokį vertinimą ypač įtakoja gydytojų jautrus santykis su 

neįgaliomis pacientėmis. Ypač šis santykis svarbus psichosocialinės negalios atvejais. Šios 

rūšies negalią turinti moteris taip pat pažymi gydytojos jautrumą: Labai gera gydytoja, man 

pasisekė su gydytoja, Pabradėj tikrai gera gydytoja ir sakė jeigu dar, dar galėsi, rudenį galėsi važiuoti. 

„Gerai“ sakau. (G.R.). Akivaizdu, jog neįgaliai moteriai reikia kiek daugiau dėmesio net ir 

konsultuojant su pagrindine negalia nesusijusiais klausimais. Klausos negalią turinti moteris 

labai vertina atvejus, kai gydytojai tai supranta: jaučiu, kad su girdinčiu daktarai elgiasi kitaip. Aš 

turiu pati klausinėti. Būna, užduodu kvailų klausimų, girdintis gali pats sužinoti. O gydytoja supranta, 

paaiškina. Mano buvo klausimas: Ar galima mylėtis nėštumo metu? Gydytoja  supranta, normaliai 

atsakė. Girdintys turi pliusą, gali girdėti iš aplinkos, moka kalbėti, gali eiti pas gydytoją be vertėjo 

(V.L.). Neįgalioms moterims labai svarbu turėti nesikeičiančią, jas gerai pažįstančią ir 

suprantančią gydytoją. Tai pabrėžia ir kita visišką klausos negalią turinti moteris: mano 

apylinkės gydytoja labai gera, supranta, pažįsta. Sunku būtų pas naują eiti (N.K.). Jeigu moterys 

neturi tokios galimybės, jos tai išsako kaip vieną iš nepatogumų: man nepatinka, kad gydytojus 

reikia dažnai keisti. Nėra galimybės pas tą patį eiti (S.Z.) 

 

Apžvelgdami įvardinamus šios srities trūkumus, pradėsime neįgalių moterų pastebimo 

sistemos nepatogumo. Galima pastebėti, kad vyresnio amžiaus neįgalios moterys yra 

pripratusios prie anksčiau buvusios sveikatos paslaugų gavimo tvarkos, ir teigia ją buvus 
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geresnę nei šiuo metu: mes galėdavome gulėti [ligoninėje] kas šeši  mėnesiai, tokiam palaikomajam 

gydymui. Kaip reabilitacija panašiai taip. Masažus padarydavo ir stimuliaciją akių. Ir šita ten vaistus 

suleisdavo, ir kažkaip ir tas regėjimas nesilpo. Jis laikydavosi. O dabar labai gaila, kad šito nebėra. 

Niekas nesiunčia (R.R., regos negalia, 66 metai). Panašų vertinimą išsakė ir judėjimo negalią 

turinti moteris, kuri prisimena, kad galėdavo gulėti ligoninėje ir dažnai gauti jai taip 

reikalingas masažo paslaugas. Tačiau dabar situacija pasikeitė: aš pradėjau prašytis į ligoninę… 

Nu tai ką, jie man patys pasakė: “nu dešimt dienų [gali būti], Zina, gi dabar žinai, kad dešimt dienų-  ir 

viskas. O toliau nori…” Tai kad tas dešimt dienų… gulėsi: tai ten kol ateina eilė, atsiranda masažui 

vieta, tai tau jau laikas išeit iš tos ligoninės. (Z.B.) 

 

Vienos iš skaudžiausių patirčių, kurias neįgalios moterys pasakoja kalbėdamos apie sveikatos 

priežiūros trūkumus, yra gydytojų nesupratimas, netikėjimas neįgaliomis pacientėmis, 

įtarinėjimas sveikatos problemų simuliavimu. Moteris, kuri šalia sunkios judėjimo negalios 

dar serga ir epilepsija, ir depresija, pasakojo: parduotuvėj man buvo epilepsijos priepuolis ir 

atvažiavo toks vyras su moterim, tai tas vyras sako: „Tai čia ne epilepsija.“ Sakau, kad epilepsija sergu, 

vaistus naudoju. Klausia: „pas kokį gydytoją vaikštai“? Pasakiau neurologės pavardę. O jis: „Ne, aš 

klausiu pas kokius psichiatrus vaikštai?“ Pasakiau, kad neinu. Jis nusikeikė „joptv..., nu, būtų įdomu 

sužinot, pamatyt, kaip tas tavo priepuolis atrodo.“ Nu, nieko sau, galvoju, greitosios gydytojas dar ir 

keikiasi. Kadangi netoli namų, mane parvežė ir, išlipant iš mašinos, prasidėjo priepuolis. Jis kaip 

išsigando: „Oi, jau prasideda priepuolis. Kaip čia dabar bus?“ Tada patikėjo. Parvedė namo, suleido 

vaistų. „Tu matai, tikrai epilepsija,“ sako. (S.Z.). Kita moteris turinti progresuojančią judėjimo 

negalią pasakojo taip pat gydytojų nepasitikėjimo ja atvejį, kai gydytojai įtarinėjo, jog 

simuliuojanti ligą ir taip siekianti, kad jos vyrą paleistų iš sovietinės kariuomenės: mane 

pribaigė nerviškai tie visi pamąstymai. Gydytojų. Pačios nervų skyriaus vedėjos. ... “Tai apsimeti, - čia 

nieko tau nėra (Z.B.). Kartais su šiuo nepasitikėjimu moterims tenka susidurti nuo pat to laiko, 

kai nustatoma liga: sunkiai bėgdavosi žiauriai man. Ir, kai pradėdavau bėgti tiesiog kojos nelaiko ir 

susileidi. Na atrodo, kad aš per tas vietas (rodo – virš kelių) duotų kažkas staigiai. Ir sukrenti va taip. Va 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

33 

tada jau pradėjom lankytis pas gydytojus. Nu va tas gydytojas apžiūrėjo, apžiūrėjo tai jūs ligos ieškot? 

Na irgi su tokia pašaipa: tai jūs ligos ieškot. Atsimenu dar mama vos neverkdama sako, nors į Klaipėdą 

duokit siuntimą važiuojam (S.Ž.) 

 

Gydytojų atsainumas neįgalių moterų atžvilgiu taip yra labai skausminga su sveikatos 

priežiūra susijusi patirtis. Moteris, turinti psichosocialinę negalią, pasakojo apie gydytojos 

abejingumą visoms jos išsakomoms problemoms ir nesugebėjimą sumažinti nerimo, susijusio 

su negalia: vat aš sakau man širdį skauda vat, man nerimas, neišsimiegu, nesijaučiu pailsėjusi ... Va ir 

ji man atsakydavo visada trumpai – tai gyvenimas. Va toks trumpas atsakymas. Viskas, kas man kėlė 

diskomfortą, man buvo nemalonu, man buvo neaišku, kodėl su manim taip vyksta, nes dukra namuose 

viena, ar aš namuose su dukra. Dukra darželyje, aš darbo neturiu, butas, skolos. Darbo susirasti 

negaliu, nes atrodau išvargusi, išsekusi. O atsakymą iš gydytojos išgirstu tik tai – toks gyvenimas 

(D.L.). Apie empatijos, jautrumo trūkumą kalba ir kitas negalias turinčios moterys – judėjimo, 

klausos, regos. Ateini, tai visą laiką piktais veidais, toks jausmas, kad tu čia... ko tu čia iš viso eini? 

Visą laiką duodi kažką tai. Šokoladą ar kavos, kad tiktais tave geriau žiūrėtų, kad tiktai šiek tiek padėtų 

tau perlipti. Vat tokia situacija. (M.Ž.). Jaučiu kaip gydytojai žiūri į mane kaip su negalia. Nieko 

nepatars, jausmas kitoks.  (V.L.) Judėjimo negalią turinčios moterys ypač dažnai skundžiasi, kad 

gydytojų kabinetuose jos sulaukia priekaištų dėl to, kad joms būtina padėti nusirengti, užlipti, 

etc. Moteris, serganti cerebriniu paralyžiumi pasakoja apie atvejį, kai gydytoja atsisakė ją 

tikrinti dėl to, kad ji į klinikas atvyko viena: važiavom užpernai į klinikas Kauno, tai daktarė man iš 

karto: „Ko čia atvažiavai? Aš tavęs nekelsiu! Aš tavęs nežiūrėsiu! Kur tavo vyras?“ Ir išėjau verkdama. 

Ta prasme, aš jom aiškinu, kad aš galiu pati užlipt. „Ne, aš tavęs nežiūrėsiu!“ Pravažiuot galėjau, bet 

pačiam kabinete manęs gydytoja nežiūrėjo. Atseit, aš čia tavęs nekilosiu. Ko čia atvažiavai? ... Kartais 

toks vaizdas susidaro, kad, jeigu tu, žmogau, neįgalus, tai jau tau nieko nereik. Rods, nusipirk karstą, 

atsiprašant, ir gulkis, nes kur tu eini, tu visur būni [ne vietoj] (D.J.) 

Kita moterų išsakoma problema yra kartais per maža gydytojų kompetencija teikti pagalbą ar 
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priežiūrą neįgalumo atveju: aišku, dar gydytoją reikia supažindint, nes būna gydytojų, kurie išvis 

nieko nesugeba, pirmą kartą mato neregį. ... Ir akių gydytoja tokią ligą kaip mano mato pirmą kartą, ir 

šeimos gydytoja pirmą kartą su ta liga susiduria pirmą kartą. ... Pavyzdžiui mano gydytoja N..., okulistė 

mano, tai ji pirmą kartą tokią ligą mato (L.T.). Moteris turinti itin retą negalią pasakojo apie tai, 

kaip dėl klaidingos diagnozės jai buvo atlikta nereikalinga operacija (pašalintas organas): Nei 

pakenkė, nei padėjo. Visiškai nereikalinga operacija. (R.S.) Tačiau šiuos nesklandumus moterys 

vertina kaip neišvengiamus ir gydytojų dėl to nekaltina: aš tiek jau nukentėjus nuo tų protingų 

žmonių... Ir lygiai tiek pat man protingų žmonių padėjo, ... jeigu žmogus niekuo neabejoja, tai jau juo 

pačiu reikia abejot (R.S.). 

 

Moterys, turinčios sunkią judėjimo negalią pažymi ir dar vieną rimtą nepatogumą: sistemišką 

vengimą jas guldyti į ligoninę tuomet, kai jos sunkiai serga ir nebepajėgia gydytis namuose 

(net ir tais atvejais, kai negalios neturintis žmogus dar pajėgtų), arba itin nepritaikytas 

neįgaliam žmogui ligonines. Viena iš moterų pasakoja apie greitosios pagalbos medikų 

nesupratimą, kad neįgaliajai reikia kitokios slaugos, kad ji namuose sunkaus gripo ji viena 

gydytis negali: buvo sutrikęs kvėpavimas ir gripas; išsikviečiau pagalbą, ilgai neatvažiavo, bet pagaliau 

atvyko ... aukšta temperatūra kadangi tai pirmas priepuolis, o aš viena bendrabutyje tai.... baisu... sakau 

gal kažkaip į ligoninę, nes aš viena, nėra kam slaugyti. Tai jie sako: „ jums ne insultas. Ir ne infarktas... 

jeigu vaikščiotum tai vežtumėmės padaryti tyrimų... Jie išvyko (D.M.). Moteris, kuri visgi buvo 

paguldyta į ligoninę su rimta diagnoze, negalėjo joje gydytis: gulėjau su inkstų uždegimu. 

Stipriu. Tai ten buvo baisu, nes ten nebuvo palatoj nei tualeto, nepritaikyta palata buvo tikrai tragedija 

ten gulėti. Aš paprasčiausiai pasirašiau prašymą, kad aš savo nuožiūra išeinu iš ligoninės, ir kad gersiu 

vaistus namuose. Nes ten aš negalėjau būti absoliučiai. Čia Kauno klinikos (M.Ž.) 

 

Moterys, turinčios judėjimo negalią, išsako daug trūkumų, susijusių su medicinos įstaigų bei 

paslaugų prieinamumu, konkrečiai – jų pritaikymu žmonėms, judantiems rateliuose. Judėjimo 
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negalią turinti moteris: man dar pasisekė, kad aš ne vežime sėdžiu, tai nežinau kaip įlįsčiau su vežimu 

į liftą. ... Į konsultacinę yra užvažiavimas, bet sunkokai. Statokas. Aš, pavyzdžiui, pati viena, 

neužvažiuočiau niekaip. Nei į tą, nei į tą neįeičiau pati viena. Bet vis tiek užvažiavimas yra, tik tiek, kad 

durys gan sunkiai atsidaro. Reikia žmonių pagalbos prašyt (S.Z.). Panašiai kalba kone visos moterys 

su judėjimo negalia: Panevėžio poliklinikose su elektriniu vežimu neįmanoma įvažiuoti – yra 2 

poliklinikos, ir abi nepritaikytos (I.L.); Į savo polikliniką aš neįvažiuoju. Mes su šeimos gydytoja, 

kadangi ji gera specialistė, galime kalbėtis telefonu. Gydytoja manęs apžiūrėti negali, nebent yra keli 

lydintys, tada užvelka į pirmą aukštą ir ieško patalpų, kur gydytoja galėtų atlikti sveiktos apžiūrą. Bet 

ten yra dar daug laiptelių - devyni ar dešimt. Lukiškių centro poliklinika ten yra, sakau kaip specialistei 

savo gydytojai neturiu pretenzijų.  (D.M.). Ir t.t. 

Sunkiai prieinamas dažnai būna ne tik poliklinikos pastatas, bet ir paprasti, itin dažnai 

reikalingi medicininiai tyrimai: kaip jau reikia rentgeno, tai einam, šiaip tai jis [vyras] mane visur 

lydi, tai padeda, aišku seselės irgi burba, kad oi čia atėjo, čia reikia, žinote, padėt, pakelt. Bet nuperki kokį 

šokoladą, nuneši. Irgi aukštai, pavyzdžiui, rentgenas. (A.J.). Svorį, ūgį [pamatuoti] tai čia svajot gal 

nereikia! (D.M.) 

Kiek kitokias, taip pat rimtas problemas įvardija moterys, turinčios klausos negalią. Jos labai 

sunkiai susikalba su gydytojais, o artimas žmogus, einantis kartu, kiekvienu atveju reiškia 

medicininės apžiūros privatumo netekimą. Tai moterys puikiai supranta, ir teigia vis tiek 

mėgina pas gydytojus eiti be vertėjo, skaityti iš lūpų, rašyti raštu. Jeigu neįmanoma susikalbėti 

tokiu būdu, tuomet vis tiek tenka prašyti šeimos narių pagalbos: jau pačiai sunkiau susirašinėti, 

blogai matau, tai kviečiuosi dukras, kuri nors padeda susikalbėti su gydytojais. ... Bet vertėją labai 

nenoriu imti, sunku ją suprasti, geriau šeimos nariai išverčia, paaiškina. Kviečiu kurią nors dukrą, taip 

lengviau, iš karto suprantu. Dukros gerai moka gestų kalbą. (N.K.). Kita moteris su visiška klausos 

negalia mano, kad gydytojai turėtų mokėt gestų kalbą. Teko girdėt, kad kiti gydytojai neleidžia atsivest 

vertėją. Bet čia irgi blogai, nes kurčias negauna pilnai informacijos, nesupranta ko nori, ką gydytojas 

sako. Didelė problema. (V.L.) 
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Neįgalių moterų patirtys sanatorijose, baseinuose, reabilitacijos įstaigose 
 

Sanatorinės paslaugos moterims su įvairiomis negaliomis, jų pačių nuomone, yra labai 

reikalingos ir naudingos. Tačiau čia vėlgi iškyla nemažai problemų dėl paslaugų 

prieinamumo. Ypač daug sunkumų, o taip pat ir pažeminimo šioje srityje sutinka pirmiausia 

moterys su judėjimo negalia. Nors daugeliu atveju gydymosi sanatorijoje išlaidos yra 

padengiamos valstybės, tačiau moterys išleidžia papildomai didžiules sumas savų pinigų dėl 

to, kad joms papildomai kainuoja pasiekti kiekvieną procedūrą: įlipti į vonią, užlipti ant 

masažo stalo, etc. Sanatorijose labai trūksta keltuvų, pritaikytų baseinų, etc. Už viską moki 

pinigus. Samdai žmones... Tam dešimt litų, tam penkis... ir paskui jau išvažiuot vemt norisi nuo šito 

viso nusižeminimo. Ir aš dar kai jaunesnė buvau, daugiau turėjau jėgų – aš nusispjaudavau. Dabar jau 

darosi šlykštu, jau nebesinori. (A.R.) Moterys dažnai patiria diskomfortą dėl netvarkos ir 

nešvaros, dėl gyvenimo kartu su kitokiais ligoniais: dažniausiai paguldo su kokia močiute 

insultininke, kuri ir po savim daro, ir knarkia, ir viskas smirda. Ir koks tada poilsis, kai tu visus metus 

dirbi ir nori savo sveikatą pagerint – koks poilsis tokiame kambary gyvent... Tai aš moku pinigus ir 

perku brangų kambarį su pritaikymu. Ir tada būnu ne tiek dienų, ne 20, kiek priklausytų, o 10. Nes man 

dasimokėt kiekviena diena 100 litų. Į vonią keltuvų nėra, aš visą laiką turiu prašyt žmogaus ir mokėti 

pinigus, kad man padėtų įlipt. (M.Ž.) Be to – samdant niekuo nesusijusius žmones, dažniausiai 

vyrus, patiriamas moterys jaučia ir orumo praradimą: Aš pavyzdžiui, prieš kokius keturis metus 

atsisakiau vonių, nes nuvažiuoji į vonią – ta darbuotoja neprivalo tave kilnoti. ... Tai išleki į koridorių, 

pasiprašai kokius nors vyrus, ir tave nuogą turi įkelti. Ot smagu ar ne?  (A.R.) Baseino procedūros 

moterims su judėjimo negalia taip pat neprieinamos. Net jei jos ryžtasi pačios savo jėgomis, su 

pagalba į baseiną įlipti ir išlipti, jos dažnai susiduria su baseino prižiūrėtojų nenoru įsigilinti į 

jų padėtį, ir tiesiog draudimu maudytis baseine: beprotiškai norėjau baseine paplaukiot. Neleidžia. 

Neleidžia. Motyvas koksai – jūs nelaikot šlapimo. Bet sakau – palaukit, aš įsidedu pastovų kateterį. Yra 

kateteris su maišeliu. Ne – už jokius pinigus. Atsakingas medicinai man pasakė: jūsų estetinis vaizdas 

gali nepatikti kitiem ligoniams baseine. (A.R.) 
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Kita medicinos paslaugų rūšis yra reabilitacijos paslaugos. Ši sritis ypač svarbi toms 

neįgaliosioms, kurios negalią įgijo po sunkių stuburo traumų. Dažniausiai apie šį – 

reabilitacinį ir poreabilitacinį periodą moterys kalba labai nenoriai, tai yra skausmingiausias jų 

gyvenimo periodas. Akivaizdu, jog pagalbos tokį drastišką gyvenimo posūkį išgyvenančioms 

moterims labai trūksta. Moteris, kuri sunkią stuburo traumą (po kurios paralyžiuota apatinė 

kūno dalis nuo juosmens) patyrė būdama našlė su dviem nepilnamečiais vaikais, šį periodą 

atsimena šitaip: nepasakyčiau kad man malonu grįžti į tai. Tai yra praeitis, žiauri... Patys skaudžiausi 

momentai... Nu įsivaizduokit. Tada parveža tave po devynių mėnesių, po reabilitacijos, tada dar buvo 

labai ilga reabilitacija... Parveža rankas ir galvą, ir įmeta į lovą. Pas du nepilnamečius vaikus. Jokios ten 

tarnybos,– kuri ten ateitų tave pažiūrėtų naktį... nėra, ir dabar jos nėra. Suprantat. Ir tu va toksai, turi 

sau pasakyti ką daryti. (A.R.) 

 

Kai kurios neįgalios moterys ne tik rūpinasi savo sveikata ją prižiūrėdamos, bet ir palaiko 

fizinę formą aktyviai sportuodamos. Moterys su judėjimo negalia ypač pabrėžia sporto klubo 

naudą jų sveikatai ir net socialiniam komfortui: ten jos susitinka, juokauja, dalinasi patirtimis 

ir informacija. Moteris, turinti judėjimo negalią ir pati vadovaujanti neįgalių moterų sporto 

klubui Kaune, pasakojo apie savo mokytoją ir dabartinį kolegą Kęstutį Skučą, kuris subūrė iki 

dabar veikiantį sporto klubą: per sąrašus skambinėjo visiem neįgaliem žmonėm ir kvietė į tą sporto 

klubą. Atvežė kelis žmogeliukus tada iš Apuolės, irgi kai kurie lankė. Tokius visokius, kurie vieni sau 

sėdėjo namuose ir juos visus rankiojom, rankiojom ir, vat, surankiojo (A.P.) Šiam žmogui ne tik ši 

moteris, bet ir kiti neįgalieji jaučia didelę pagarbą ir dėkingumą.   
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Santykiai šeimoje 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 23 str. reikalauja 

pašalinti neįgaliųjų diskriminavimą visais klausimais, susijusiais 

su santuoka, šeima, tėvyste (motinyste) ir asmeniniais santykiais. 

Šeima 
 

Neįgaliųjų integracijos klausimams Lietuvoje skiriama nemažai 

dėmesio, tačiau gan retai nagrinėjamos tokios temos kaip 

partnerystė, šeima, tėvystė neįgaliųjų gyvenime. Šeimos, 

motinystės temos neįgalioms moterims – ypatingai svarbios, bet 

labai jautrios. Žvilgsnis iš vidaus į problemišką lyties dimensiją, 

pačių neįgalių moterų patirtys apie motinystės ypatumus gali prisidėti prie neįgalių moterų 

padėties visuomenėje gerinimo ir po truputį keisti visuomenės neigiamą požiūrį į 

neįgaliuosius.  

Visų tyrime dalyvavusių respondenčių šeiminio gyvenimo patirtys – labai įvairios:  negalią 

turinčios moterys turi gana skirtingas šeimynines patirtis: 

 8 respondentės turi vaikų (vaikų amžius – nuo 2 metų iki jau užaugusių ir turinčių savo 

šeimas); pusės iš jų vaikai jau pilnamečiai, 4 – turi mažamečius vaikus.  

 3 respondentės – našlės; 

 3 iš apklaustųjų yra išsiskyrusios; 

 2 moterys gyvena santuokose. Svarbu, kad abi šios moterys gyvena su neįgaliais vyrais ir 

augina vaikus; 

 1 moters sutuoktinis yra sveikas, vaikų šeima neturi; 

 3 - gyvena su savo motinomis.  

 

   

„Nu, aš gyvenu viena, bet 

negalima pasakyti, kad aš 

esu vieniša. Aš turiu 

dukrą, turiu anūkus, 

anūkes tai yra ir turiu 

draugą, su kuriuo mes 

susitinkame, 

pabendraujame. /.../ Ne, 

nesėdžiu namuose - tarp 

keturių sienų...“ 
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„Vienas, bet ne vienišas“ 
 

Tyrimo metu vienos gyveno daugiau nei pusė respondenčių. Dalis jų – užauginusios vaikus, 2 

– jau turinčios anūkus, našlės ar išsiskyrusios, tačiau bendra nuotaika dėl esamos situacijos 

nėra slegianti:  ... yra ta banali frazė „vienas bet ne vienišas“. Ar ne? Jūs pamatytumėt kiek čia pas 

mane žmonių... Gi galų gale žmogus yra planeta, apie kurią sukasi … (A.R.); Cha, gyvenu ir tiek. 

Žinote, nesiskundžiu. Pripratau ir man visai gerai. Pripratau, jeigu man dabar reikėtų gyventi dviese 

,aš nežinau kaip man būtų. Nes aš esu pripratus, na kaip ką aš kur pasidėjau, aš žinau, kad ten man ir 

turi būti (R.R., rega); Oi senai (viena gyvenu), gal oi – 20 metų. 17 metų aš pragyvenau su vyru (G.R.); 

Aš gyvenu viena. Jau dvidešimt aštuoni metai, mano vyras miręs. Ir gyvenu viena. Penkiolika metų 

(viena). (R.R.) Aš gyvenu viena. Kokie šeši (metai) gal. (V.B). Nu, žinokit man neblogai, neblogai. Ž.A. 

Vyresnės vienišos moterys gyvena įprastą joms gyvenimą, paįvairindamos kasdienybę 

susitikimais su artimaisiais: Nu, aš gyvenu viena, bet negalima pasakyti, kad aš esu vieniša. Aš turiu 

dukrą, turiu anūkus, anūkes tai yra ir turiu draugą, su kuriuo mes susitinkame, pabendraujame. / Einu 

su mergaitėmis į baseiną, į muzikos pamokas nuvedu mažesnę anūkę, vyresnę palydžiu į šokių būrelį, 

taip, kad esu pastoviai judėjime. Ne, nesėdžiu namuose - tarp keturių sienų...  (D.L.) 

Kitokia regos negalią turinčiųjų patirtis – jiems gyvenamosios vietos keitimas, atsiskyrimas 

nuo tėvų šeimos keliai didelius iššūkius: O, pradžioj tai buvo aišku kad blogai. Pradžioj tai buvo 

tragedija kažkokia. Skambindavau mamai ir sakydavau: „kur mano lova? Aš nerandu lovos“. Ir tada 

man pasakodavo, kaip nueit. Aišku dabar tai labai juokinga tai prisiminus, bet pradžioj aš negalėdavau 

nė arbatos pasidaryt, nes baisiai bijodavau, nes man atrodydavo, kad būtinai užsipilsiu. Dabar tai 

pripratau ir nu, ką žinau, gyvenu (V.B.). 
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Nėštumas 
 

Vaikų gimdymas bei auginimas neįgalioms moterims – tema, kuria kalbama noriai ir daug. 

Respondentės, sergančios ligomis, kurios gali būti paveldimos genetiškai,  prisimindamos 

savo reakcijas į žinią, kad laukiasi, pasakoja apie savo nuogąstavimus: ... neurologai iš karto 

pasakė, šiaip yra liga genetinė ir penkiasdešimt ant penkiasdešimt ta prasme, kad vaikas atsigims dėl to... 

(S.Z.).  O šiandien aš iki (vaiko) paauglystės dar tokia esu neramioj būsenoj, nes man pačiai prasidėjo 

apie paauglystę...  Dabar jam yra vienuolika metų. (S.Ž.). Plačiau apie nėštumą bei gimdymus – 

skyriuje „Sveikata“.  

Neįgalios moterys, pasakodamos apie vaikus, prisimena savo bei aplinkinių reakcijas į žinią, 

kad turės vaikų :  Nuėjau į pirmą apžiūrą, kaip sužinojau, kad laukiuos, tai išėjau drebėdama (A.J.) ; 

Man nėštumas asocijavosi siejosi su tuo, kad aš nu „vsio“. Studijos mano bus šuniui ant uodegos. Nu 

su sveikata nežinau kažkaip, bet pirmiausia studijos. Nu ir žodžiu, mama sako: „tai džiaukis, čia 

džiaugsmas“. Nu ir ką -  mama nuramino, vyras irgi, nu valio. Nu bandom, bandom. (S.Ž.) 

Neįgalių mamų patirtys, auginant kūdikius 
 

Patirtys apie pagalbą, jos poreikį neįgalioms moterims, auginančioms naujagimius – 

skirtingos. Viena respondentė, vaiką auginusi kartu su neįgaliu vyru, pasakoja: Labai kalbino 

mano mama, kad atvažiuok pabūt, bet kad mūsų vaikas labai geras. Kaip aš sakau: „Dievulis gal 

padėjo“. Nu, jis nei verkdavo, nei ką. Ramus labai. Paskui jau, nuo dviejų metukų, kažkaip daktarė kai 

ateidavo, tada tas vaikas miega. Vienąkart, žinot, atėjo apžiūrėt ir vėl jis miega, tai ji paėmus tą vaiką 

pradėjo purtyt. „Kelkis,“ - sako. Paskui sakys: „Žinai, man atrodo jis narkozės prisikvėpavo, užtai jis 

taip miega, - sako, - nenormalu, kad taip miegotų“. Paskui, nuo pusė metų, jau pradėjo žaisti. „O, - 

sako, - pagaliau nors atsibudo“. Taip tai labai lengvas. Nors dauguma, su kuom pakalbi, tai: „Kaip jūs 

užsiauginot? Kaip jūs auginot?“ „Nu, auginom,“ - sakau. Augo ir užaugo (A.J.). 
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Pasitaikė ir atvejų, kai po gimdymo neįgalios mamos sveikata pablogėjo: Paskui po gimdymo 

man jau… Jaučiu, kad aš vaiko negaliu atsistot, negaliu pakelt, negaliu aš jo viena tenai numaudyt ir 

panašiai. Mama padėdavo…  Tos rankos irgi nėra stiprios, nu ir mažiukas… O pieno to pilnos krūtys, o 

negali tu jo “išmelžt”. Nu va, ir vyras tą darydavo, tiesiog. Reikėjo pagalbos. (Z.B.).  Šiai respondentei 

liga ir buvo diagnozuota tik po gimdymo – iki tol niekas netikėjo, kad jai sunku kažką daryti, 

kaltindavo tinginyste bei ligų ieškojimu. Sakau, iki to laiko tai visi rėmėsi, kad aš vyrą iš armijos 

noriu (susigrąžinti)… (Z.B.). 

Moterims svarbi ir jų būsimų vaikų gerovė, jų sveikata - turimos patirtys leidžia įvertinti 

dabartinės situacijos Lietuvoje sudėtingumą, ypač – turint negalią:  Aš gal dar būčiau turėjus 

keletą vaikiukų, bet kai  pasakė “nerizikuok... reikės ir tave žiūrėt, ir vaiką žiūrėt. Tavo širdis neištvers“. 

O kad vargtų vaikas, tai aš nebenoriu, nes užtektinai šeimoj yra tų… (Z.B.) 

Santykiai su vaikais 
 

Neįgalios mamos, augindamos vaikus, susiduria su visoms motinoms svarbiais džiaugsmais 

bei rūpesčiais. Jos džiaugiasi, didžiuojasi savo vaikais. Visų respondenčių vaikai kol kas 

neserga, mamų ligų paveldėjimas šiandien dar nėra pasireiškęs nei vienam iš vaikų. 

Respondenčių jausmai vaikų atžvilgiu – tik teigiami: Džiaugsmas, vaikas auga. Jo, didelis jau. Taip 

duodasi... Butas pilnas, kai jis pareina iš mokyklos. Dabar jau didelis pagalbininkas. (...) tai duonos 

parneša, tai jau šiukšles išneša.( A.J.); Jis ir valgyt gamina, ir tvarkosi daugiau. ..  abu padarom tą patį, 

tik jis trigubai greičiau negu aš. Vis tiek. Išlepino jau dabar mane. Aš galėčiau kokias bulves nulupt, 

sako: „Duok, aš greičiau.“ (juokiasi). (S.Z.).  

Vienos sunkią judėjimo negalią turinčios respondentės 3 vaikai interviu metu nuolat buvo 

netoliese: mažasis (3 metų) nuolatos sukinėjosi aplinkui ir - kas labai stebino - visą laiką padėjo 

mamai padaryti viską, ko tik ji prašė (ką nors paimti, pakelti, paduoti) – be jokio 

atsikalbinėjimo ir iš karto suprasdamas kiekvieną prašymą. Apie vyresnius vaikus nereikia nė 

kalbėti, jie visiškai natūraliai už mamą atliko kiekvieną veiksmą, kurio ji pati nepajėgė. S. Z. 
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labai didžiuojasi vyresniąja dukra, gabia plaukike (jos medalių kolekcija eksponuojama 

matomiausioje namų vietoje); vyresnioji, be to, gražiai, nors nedrąsiai, atmintinai deklamavo 

mamos parašytas eiles (S.Z., stebėjimo užrašai).  

Kelios mamos, turinčios negalias, interviu metu prisipažįsta esančios reiklios ir griežtos: Aš 

griežta, tėtis, sakė, geresnis. Ką aš žinau? Be reikalo nešauki ant to vaiko kažkaip tai. Širdis neleidžia 

šaukt be reikalo. Nu, kartais užrėki. Kartais gal ir per stipriai ir per subinį užduodi, bet... (A.J.); Aš 

buvau griežta, auklėjau vaikus. Labai stiprus mūsų ryšys. Vaikai lankė darželį, mokyklą, vasarą į kaimą 

išveždavom. Buvo drausmė (N.K.); Aš esu labai sakysim reikli, sakysim nervuota...  jam kaip vaikui, aš 

įsivaizduoju, žiauriai sunkiai yra. Aišku, galėčiau būti geresnė mama. Esu jautri, galvoju čia galėčiau 

taip ir taip... Nesusilaikai, nu pirma padarai, po to pagalvoji. Gal aš tokia truputi per daug reikli esu, tai 

vat ir... O šiaip tai kaip mamos ir sūnaus santykis, tai mūsų, aš sakyčiau, pakankamai artimas. (S.Ž).  

Įdomu ir tai, jog mamos, kaip ir dauguma motinų, pastebi savo vaikų „trūkumus“, tačiau juos 

švelniai pateisina:  Mano vaikai girdintys ir jaučia kaip manipuliuoti, žino, kad negirdi. Negali atskirti 

jausmų, ar dėl to, kad mama, ar dėl to, kad negirdi. Aš esu griežta ( V.L. ).  

Ir nepaisant sudėtingų respondenčių gyvenimo situacijų, tokių kaip pvz. vienoje iš šeimų 

vykstančios skyrybos ar į užsienį gyventi išvažiavę vaikai, moterys vis tiek džiaugiasi ir šiltai, 

jautriai kalba apie savo vaikus:  Antro vaiko jis (vyras) labai norėjo, planavom. Aš pati iš 2 vaikų 

šeimos, norėjau 2 turėti. Nepagalvojau, kad kuo toliau, bus sunkiau (šiuo metu šeima skiriasi). Dabar 

vyras laimingas, nes antras vaikas gimė berniukas. Pirmoji išdykėlė, nerami, reikli, į mane. Antras 

vaikas ramus, švelnus.( V.L.); O taip, vieną sūnų turiu (ne Lietuvoj gyvena). O vaikas tai geras buvo, 

jis ir mokėsi gerai ir viską (šypsosi). Nu norisi jam irgi pasistatyt tą gyvenimą. O ką jisai? Aš vieną 

kambarėlį turiu, sakau: “va tau liks”. Tai jisai juokiasi, sako: “mama, taigi man šiandieną reik. Tu dar 

gyvenk.” Jis, šiaip, patriotas. Norėtų, kad Lietuvoj [būtų], bet kad čia nieko… (Z.B.).  

Viena respondentė, dalindamasi savo patirtimis, jautriai papasakoja savo santuokos bei 

motinystės istoriją: ... mane visada vienatvė ir slėgė. Pamatau būdavo kokį vaiką ir vos ne į ašaras, kad 
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man tokį... Nors va čia toks paradoksas. Mes kai tuokėmės, aš sakiau, kad gyvensim be vaikų, nes bijau 

savo ligos, kad mano nepaveldėtų. O Dievulis davė tris. Nu ir ačiū Jam. Ir viskas gerai. (S.Z.) 

„Aš gėdijuosi, kad tu esi neįgali“  
 

Neįgalios mamos, pasakodamos apie savo vaikus bei jų gyvenimą su neįgalia mama (ar abiem 

tėvais), išgyvena dėl aplinkos, kuri nėra tolerantiška neįgaliesiems. Ir tai tiesiogiai jaučia 

vaikai, kurie pasakoja, jog iš jų tyčiojamasi dėl to, kad turi tėvus (mamas), kurios yra 

sergančios.  

Šiaip tai gailus vaikas ir viską. Ir supranta, kad reikia padėt. Aišku, nu, kaip ir visi vaikai su ožiukais 

kartais būna. Bet šiaip jau, kai sergam ar ką, tai mato, kad reik padėt;  visąlaik ir draugus apgina 

mokykloj. Ir, vat, pavyzdžiui, kap pas jį mokykloj irgi buvo problemų, kad dėl mūsų... Kad vaikai, 

žinot, pradėjo šnekėt, kad va čia tavo mama vežiman sėdi, tai tėvas vėl klišius visoks, su viena ranka... 

Tai jis labai parėjęs pergyveno. Verkė, kad „Mama, tėti, ant jūsų va taip va, va taip va“. Vėl 

pradedi šnekėt, vaikui pasakot, kad gyvenimas toks yr. Ką padarysi? Kad visko bus, ir turi, vaikeli, 

apsiprast. Paaugs, supras. Mum tai vienodai, mes apsipratę, bet vaikui, tai skaudu biškį, jis jautrokas 

tokiem dalykam. Dabar tai jau nieko, dabar jau gerai, bet vaikų žiaurumas šiais laikais nu baisus. (A.J.) 

Kažkaip kalbėjom visai neseniai ir jis sako:  aš gėdijuosi, kad tu esi neįgali. Jis va taip pasakė. Tai 

sakau:  „tu kaip tik turi mama didžiuotis“ ... Vaikam sakyk, kad „mano mama be sveikatos, bet jinai 

mane pagimdė. Man davė gyvybę“, sakau, „tu  turi manim didžiuotis. Ir, kad tu turi tokią mamą, kuri 

tau suteikė gyvybę, nežiūrėdama savo sveikatos“. Jis taip paklausė, paklausė... o veide tas toks kaip 

perliuką radęs kažką tokio... Aš kažkaip net neįtariau kad... Bet gerai, kad tai išsiaiškinome. (S.Ž.) 

Akivaizdžiai nematomą negalią (pvz. psichosocialinę) turinčios mamos patirtis dukrai 

aiškinant apie ligą – kitokia: Iš pradžių aš jai nieko nesakiau. Po to kai ji tapo vyresnė, kokių 

šešiolikos, septyniolikos metų, bandžiau paaiškinti kas man yra negerai, kad aš sergu, bet jinai tuo metu 

nelabai gilinosi. Blogai, blogai, nu tai jei tau blogai, tai eik gult. (D.L.).  
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Šeimos nariai kaip pagalbos šaltiniai  
 

Dauguma respondenčių, tiek gyvenančios su šeima, tiek ir vienos, nuolat turi prašyti pagalbos 

iš aplinkinių. Ir labai dažnai tą pagalbą suteikia artimieji, šeimos nariai. Kaip rodo interviu 

metu gauti duomenys, artimiausi asmenys – tai seserys, broliai, tėvai, užaugę vaikai.  

Seserys minimos kaip labai artimos ir svarbios neįgalių moterų pagalbininkės – jas mini net 7 

respondentės įvairiuose kontekstuose, bet visada – su dėkingumu ir labai vertindamos: O šiaip, 

dažniausiai tai va mes su sese esam pačios geriausios draugės – ir pagalbininkė jinai man, ir aš jai kiek 

galiu padedu. Va taip mes per dieną po 5 kartus susiskambinam (juokiasi), ir kam man tie kiti draugai, 

kad aš neturiu kada. (M.Ž.); O tai kai reikia sneigą pavalyti, kad nueiti iki mašinos? Žinokit ateina sesė, 

dėl to aš nelabai turiu diskomforto. Jinai gyvena čia prie „Aguonos“ - čia keli sustojimai ir.... (M.Ž.); 

Nes aš esu pripratus, na kaip ką aš kur pasidėjau, aš žinau, kad ten man ir turi būti, pvz. man 

atvažiuoja sesuo, ... (sutvarko namus), paskui kaip man reikia rasti, kaip yra sunku. Man atrodo turi 

būti čia toje vietoje, kur aš padėjau, ane, o žiūriu nėra. Tai irgi va toks tuojau pyktis kažkoks, bet  sakau, 

va, kad padėti, reikia tos jos pagalbos, reikia. Ačiū jai. R.R. 

Neretai respondentės apsigyvena netoli seserų, pakeisdamos gyvenamąją vietą: Sesuo vyresnė 

pusantrų metų, gyvena už vieno kiemo. Visai šalia gali, bet kada ateiti... Jos jau vaikai suaugę praktiškai. 

Nes praktiškai, jeigu aš...  važiuoju dirbti, tai sesuo turi  ateiti išleisti į darbą ir vakare mane pasitikti. 

(S.Ž.); Tiesiog aš išėjau iš darbo, nebegalėjau dirbt. Sesuo sako: „Žinok, bus tau lengviau. Nes mes jau 

būsim dviese su tokia liga. Aš subūrus žmonių daug,- tu įsijungsi į tą visą visuomeninį gyvenimą. Ir 

tau nebus taip baisu, nes tu matysi...“ Z.B. 

Kaip pagalbos teikėjai minimi ir vaikai: Va, sūnus paskambina: “Nu, mama, kaip sveikata? 

Pinigiukų reikia?”. Nu tiesiog. Nesakau,-  gi aš jo neskaudinu, nes paskui irgi verkia...  neprisipažins, 

kad verkia.  “Gerai”- sakau,- “vis geryn ir geryn” [juokiasi] (Z.B.); Vienos respondentės sūnus, 

besimokęs toje pačioje aukštojoje mokykloje, kur dirbo ir jo mama, visus studijų metus 

kiekvieną dieną rūpinosi jos kelione į darbą: kol sūnus mokėsi  - mane ant rankų nešiojo į viršų. 
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Baigia paskaitas mane nusiveža. Vėl užtysia ir vėl nuneša. Tai kai baigė tada jau supratau... (A.R.); 

Dukros, labai padeda dukros, ar išversti, ar namie padėti, paskambinti. Aš parašau, kad man problema, 

iš karto atvažiuoja, padeda... Aš turiu girdinčius vaikus, man labai padeda.  (N.K.) 

Artimiausi žmonės (tėvai) padeda net ir pritaikant technikos priemones – galima vežimėlius, 

specializuotus akinukus (plačiau apie tai – skyriuje „Prieinamumas ir mobilumas“).  

Mamos keleto respondenčių gyvenime – neabejotinai vienos svarbiausių tiek emocinės tiek ir 

fizinės pagalbos šaltinių: Aišku, mama visą gyvenimą bus mama. Man labai daug padėjo. Aš dėkinga 

jai iki gyvenimo pabaigos, kad aš esu dabar tokia, kokia esu. Jeigu ne ji tai, aš būtau, nežinau, dabar jau 

po žeme...  (A.J.); Jei mamos netekčiau, nežinau ką aš daryčiau... (L.T.) 

Motinų, seserų nedalyvavimas neįgaliųjų gyvenime, jų atsitraukimas – skaudus: skaudu kai 

mama nepalaiko, griežtai atsako. Mano tėvai negyveno kartu. Aš esu iš dvynukų šeimos, brolis 

gyvena su mama, jis labai uždaras, girdintis, mažai bendrauju. (V.L.); Bet aš prisipažinsiu ir mama 

taip kartais: „nu paimk tu va šitą... paimk tu tą. Eik tiesiai. Kur tiesiai??? “  (L.T., regos negalia). 

Viena sesuo gyvena užsieny, kita sesuo gyvena kitoj pusėj kelio, bet nebendraujam, ir brolis 

gyvena Alytuj... Tokio kažkokio, nežina, ryšio tokio, kad ir nėr, sunku. (A.J.) 

Vienos respondentės gyvenime vyras yra nuolatinis pagalbininkas: jei jis trumpam išeina, į 

pagalbą kviečiama pasamdyta moteris – neįgaliosios negalima palikti vienos, ji visai nejuda, jei 

ko prireiks, nieko nepasidarys (nepakelia rankos, judina tik pirštus su televizijos pulteliu ar 

telefonu). Vyras vairuoja mašiną, jei reikia kur nuvežti – nuveža (stebėjimo užrašai, I.L.) 

Daugiau apie pagalbą, gaunamą iš kitų šaltinių - kaimynų, draugų - skyriuje „Santykis su 

socialine aplinka“. 

Ateities planai, svajonės 
 

Jaunos respondentės, nesukūrusios šeimų, galvoja apie ateitį, ją linkę įsivaizduoti šeimoje. 

Tačiau galimybes realiai sukurti šeimą, auginti vaikus vertina gana skeptiškai, bet svajoti 

nenustoja: Pabaigsiu studijas... Gal ir susirasiu antrą pusę, gal ir ne. Nežinau... Kur aš čia susirasiu. 
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Visko gyvenime mačiau. Mano bendraklasės vyras va, ir tas koks jisai įžūlus žmogus. Tiesiog įžūlus ir 

tiek. Bjaurus. Negeras. Labai valdantis mano klasiokę, „be manęs nesumokėsi nei už butą, nieko be 

manęs negali , aš čia viską valdau, aš.“ Tokių žmonių va kai prisižiūri aplinkui, Nežinia, kas čia geriau 

(L.T.);  

Aš sakiau visiems, kad šeima po dešimt metų. Tai sakė niekam nebereiks tavęs po dešimt metų. Nes sakė 

-  po dešimt metų, žinai jau... Aš kol kas turiu visokių svajonių. Noriu daug ko pasiekt, noriu parašyt ne 

vieną ir ne du projektus, noriu rast darbą... Noriu daug savanoriauti. Tai va taip aš ir noriu gyventi. 

(V.B. ) 

Intelekto sutrikimą turinti 28 metų moteris savo motinišką rūpestį, moteriškumą taip pat 

atskleidžia pasakodama savo kasdienę istoriją: Turiu lėlytę dar. Tokį baby borną, kurį irgi kartais 

tenka atsinešti į Centrą, būna tokių, per vaidinimus, kai reikia kūdikio. Oi, tas kūdikėlis mano, tai.... 

(šypsosi). Miegantį dabar palikau, o rytoj kūdikėliui pasakysiu, sakysiu „rytoj svečių bus“. Aš jam 

pasakysiu šiandien vakare. Jisai pas mane miega, mano kambary (J.M.). 

Darželiai, mokyklos, papildomas ugdymas 
 

Respondenčių buvimo mamomis patirtys – skirtingos dėl negalios rūšių, šeimos padėties, 

artimųjų pagalbos. Pvz. klausos negalią turinčios moterys mini, jog su pedagogais 

bendraudavo susirašinėdamos (N.K., V.L.). Visgi mamos, turinčios klausos negalią, liga tarsi 

„atsispindi“ ir vaikų elgesyje:  Darželyje nėra problemų, tik auklėtoja klausia, kodėl mūsų vaikai taip 

rėkia, bet jie pripratę garsiai kalbėti tėvams, mes abu negirdim (V.L., klausa).  

Darbus, susijusius su vaikų ugdymu, moterys dalinasi su sutuoktiniais, artimaisiais 

(mamomis, seserimis), - jie padeda kasdienėse veiklose:  

Į susirinkimus einu aš. Vyras vedžioja į darželį. Dabar, rugsėjo mėn., tai aš vedžiojau. Jisai dirbo šiek 

tiek. Taip tai stengiamės pasidalinti. (S.Z.); Ir darželį būtent ėmėm šalia mamos. Kieme praktiškai, visą 

laiką gi jį mama ir vesdavo. Ir nurengia, aprengt reikia, aš tai jo pati neaprengdavau. Nurengt ar 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

47 

aprengti ... dažniausiai mama važiuoja su manim iki mano namų, apžiūri , o vakare su taksi atgal grįžta 

(S.Ž.) 

Mamos taip pat stengiasi rūpintis, kad vaikai lankytų papildomus būrelius: Jis lanko ir piešimą, 

lanko molį. Nu, ką jis daro? Tai su dviračiu pasvažinėja, tai koks draugas nusveža in savo kaimą, va tai 

čia prie kompo, tai namuose.( A.J.). Mano vaikai labai protingi. Kadangi jie girdintys aš stengiausi 

išmokinti kuo daugiau. Mokinau skaitymo, daug dirbau su jais. Vaikai lanko būrelius, gal sporto dar 

reikia. (V.L.) 

Respondentės, paklaustos, kokios jos yra (buvo) mamos, teigia, jog buvusios ar esančios 

griežtos:  Aš esu griežta (V.L.); Mokytojai nesiskundė. Aš buvau griežta, auklėjau vaikus. Labai stiprus 

mūsų ryšys. Vaikai lankė darželį, mokyklą, vasarą į kaimą išveždavom. Buvo drausmė...  (N.K.); Bet 

buvo lengva. Vaikai geri. (N.K.) 

Motinystės teisių praradimas dėl ligos arba  „Vis tiek mes kartu“...  
 

Viena respondenčių, turinčių psichosocialinę negalią, pasakoja, kaip jai susirgus, dukra buvo 

išvežta į globos namus, o vėliau – dukrai paskirta globėja. Įdomu, kad ryšiai tarp mamos ir 

dukros – nenutrūko, o šiuo metu suaugusi dukra (22 m.) gyvena kartu su mama. Moteris 

dukrą augino viena.  

Mūsų santykiuose visada viskas buvo gerai. Nepaisant to, kad mano sveikata ne visada buvo tokia, kokia 

ji yra dabar, kad man buvo ir blogiau, sunkiau, bet vis tiek jinai buvo šalia manęs, nors gyveno pas 

globėją, penkis metus, kai mano sveikata tada buvo blogesnė, kada aš gulėjau ligoninėje... Siaubinga tada 

buvo, buvo siaubinga, nu bet vis tiek mes kartu. (Ž.A.) 

Visgi patirtis, kuomet paūmėjus moters sveikatai  moteris patenka į ligoninę, verčia atkreipti 

dėmesį  į faktą, jog nepaisant sunkios psichikos sveikatos būklės,  moterims – motinoms 

išlieka svarbūs jų vaikų, likusių namuose, gerovės klausimai.  

Jinai tada  keturis mėnesius gyveno globos namuose, kai aš pirmą kartą patekau į ligoninę, o tada man 

dvi savaites išvis niekas nesakė kur mano vaikas. Aš dvi savaites gulėdama ligoninėje nežinojau 
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kur mano vaikas, tai buvo siaubinga, nežinau iš tikrųjų,  kodėl man to gydytoja nepasakė, nors jinai 

žinojo kur mano dukra, bet jinai nieko man nepasakė, kol pagaliau pas mane atėjo draugė, kuri pasakė, 

kad mano dukra yra globos namuose... Jo jo jo, dvi savaites absoliučiai nieko nežinojau kur mano dukra. 

(Ž.A.) 

Visiškai atsitiktinis sutapimas, kad dukters globėja buvo paskirta iš ankstesnės darbovietės 

pažįstama moteris, padėjo išsaugoti ryšius su vaiku, jaustis ramiau:  po to dukra  jau turėjo 

globėją, nu bet taip atsitiko, kad ta globėja mano pažįstama buvo, tai buvo ne specialiai, tiesiog taip 

atsitiko, kad tai buvo moteris pažįstama, mes kartu su ja dirbdavom ligoninėj, aš pažinojau ją nuo 

vaikystės. Tai dukra gyveno pas ją su kitais vaikais iš globos namų, gyveno pas ją 5 metus iki kol suėjo 

18 metų, nes aš praradau butą, aš neturėjau kur paimti vaiką iš viso, dar mano sveikata tokia buvo ir dar 

to darbo nebuvo, nu žodžiu... (Ž.A.) 

Šiandien, kaip buvo minėta anksčiau, moteris gyvena su dukra. Ji tik bando įsivaizduoti savo 

dukters jausmus bei nuotaikas, kai liga buvo paūmėjusi: Nu šiaip kai susirgau, tai mano dukra 

buvo 12 metų. Nu aš susirgau ir aš buvau ligoninėje, man sunku pasakyti kaip jinai reagavo, ji niekada 

su manimi apie tai nekalbėjo, nu aišku, jai buvo didžiulis stresas, nes nėra tėčio, nėra močiutės, nėra 

senelio ir yra vienintelė mama, kuri susirgo ir kuri paguldyta į psichiatrijos ligoninę. Nu žodžiu mano 

vaikas visą tą kelią nuo pat mano ligos pradžios iki pat dabar normalesnės savijautos, ji visą šitą kelią 

jinai praėjo su manim kartu... (Ž.A.) 
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Dalyvavimas 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 29 ir 30 str. apibrėžiami 

principai kuriais remiantis privaloma užtikrinti negalią turinčių 

asmenų dalyvavimą politiniame ir kultūriniame gyvenime.  

 

Pilietinis ir politinis dalyvavimas 
 

Beveik pusė respondenčių yra daugiau ar mažiau aktyvios 

visuomeninių organizacijų narės. Pažymėtina, jog į organizacijas 

jungiasi ne tik sostinėje ar didžiuosiuose miestuose gyvenančios 

respondentės, bet ir iš mažesnių Lietuvos vietovių – Lazdijų, Telšių, 

Pabradės. Apklaustųjų tarpe pasitaikė ir vadovaujančių negalią 

turinčius žmones jungiančioms organizacijoms, ir jų narių, paslaugų 

gavėjų ir kritiškai nusiteikusių šių organizacijų atžvilgiu.  

Veikla organizacijose varijuoja nuo gan formalaus dalyvavimo 

taryboje: ten ką nors nutariam, kad reikia kažką tai reikės sveikinti ar ką, nu 

tai tai reikia žmonėm pasakyti, pinigus surinkti, ten kažką (...) ir šnekam, kur galim už tuos pinigus 

nuvažiuoti. Ir kur būtų įdomiau. Žinot, kaip jau  kur ir ką daryti (R.R.) iki atsakingų pareigų keliose 

organizacijose planuojant ir įgyvendinant projektines veiklas: pati dirbu labdaros ir paramos 

fonde, per kurį mes dirbam religine linkme ir įvairiausius projektus organizuojam. (...) Daugiau ar 

mažiau užtenka tos veiklos, nes visur priklausau ar tai aktyvui, ar valdybai. Tai, vėl gi, kažkokių 

sprendimų priėmimai, jų vykdymai, programų mąstymai. (A.P.).  

Viena respondentė, turinti psichosocialinę negalią, dalyvauja antidiskriminacinėse veiklose – 

„Gyvosios bibliotekos“ projekte, kuris yra neformalaus ugdymo metodas, skatinantis 

tarpusavio supratimą, toleranciją ir pagarbą skirtybėms ir žmogaus teisėms. Gyvoji biblioteka 

sudaryta iš Gyvųjų knygų (žmonių iš pažeidžiamų socialinių grupių, visuomenėje patiriančių 

   

Be abejo, tai duoda ir visai 

kitokį pojūtį, ir, tiesiog, 

veiklos turi kažkokios, ne 

tik sėdėt namie, teliką 

žiūrėti. (...) Visa tai 

įtraukia ir yra įdomu, nes 

vis dėlto mes visa tai 

dirbam aplink save, 

aplink, na, savo poreikius, 

aplink žmones, kuriuos 

suprantam, kuriems galim 

ir norim padėti ir pan.“ 

 

„Čia mano vieta. Dabar 

dirbu „klube“, man labai 

patinka bendrauti su 

žmonėmis. Visada 

judėjimas, informacijos 

gaunu, renginiai daromi. 

Labai patinka.“ 
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diskriminaciją ar išankstines nuostatas). Arba, kaip tyrimo metu apie šią iniciatyvą pasakojo 

pati respondentė: dar dalyvauju gyvojoje bibliotekoje. Tai yra tokia organizacija kur knygos tai yra 

žmonės, o skaitymas .... yra pokalbis su tuo žmogumi. Kam kas įdomu, kas su kuo norėtų pabendrauti: 

ar su lesbiete, ar su gėjumi, ar su žydu, ar su čigonu, pasigilinti arba paklausti ko nors tų žmonių. Kokie 

papročiai arba kaip Jūs laikotės, kaip Jūsų sveikata, ar tai netrukdo Jums bendrauti. (D.L.) 

Visuomeninė veikla yra reikšminga negalią turinčių asmenų gyvenimo dalis, užpildanti jų 

kasdienybę, suteikianti užimtumo ir reikalingumo jausmą: Be abejo, tai duoda ir visai kitokį 

pojūtį, ir, tiesiog, veiklos turi kažkokios, ne tik sėdėt namie, teliką žiūrėti. (...) Visa tai įtraukia ir yra 

įdomu, nes vis dėlto mes visa tai dirbam aplink save, aplink, na, savo poreikius, aplink žmones, kuriuos 

suprantam, kuriems galim ir norim padėti ir pan. (A.P.). Čia mano vieta. Dabar dirbu „klube“, man 

labai patinka bendrauti su žmonėmis. Visada judėjimas, informacijos gaunu, renginiai daromi. Labai 

patinka. (N.K.).  

Energingiausios respondentės, dalyvaujančios ne vienos organizacijos veikloje, pastebi kitų 

negalią turinčių asmenų pasyvumą ir pasakoja apie savo dedamas pastangas jį įveikti: Iš 

principo, taip, nes matai kiek sau gavai ir labai norisi visus kitus į tą ištempti. Kažką tai padaryti. Ir 

labai dažnai tas nesigauna, ir finale lieki tas, kuris turi kažką už čiuprynos paimti. Žmonės man kuo 

toliau, tuo labiau atrodo pasyvūs. Aš kalbu apie neįgaliukus ir jie vis labiau užsidaro namuose, savyje ir 

kur nors ištempt į kokį renginį yra sudėtinga. (A.P.). 

Paradoksalu, tačiau, pasak respondenčių, pilietiniam aktyvumui, dalyvavimui negalią 

turinčius asmenis vienijančiose organizacijose dažnai truko negalia ir sveikatos būklė, nors 

netrūksta nei energijos, nei noro: Bet norėjosi tos veiklos. (...) Bet man bendraut patinka su 

žmonėmis. Aš, kaip sakyt, einanti į  žmones. Negaliu sėdėt namuose. Ir daugiau nesiėmiau kol kas nieko, 

nes reikia naują prezidentą išsirinkt, susiorganizuot. Visiems susieit kažkaip. Gal kas padėtų man ir 

apsiimčiau. Bet dabar sveikata suprastėjo, labai neatsimenu. Tiek viską užmirštu, va čia pasidėjau 

pinigus, nebežinau kur. Šiandien išvis išėjau be rankinuko. (S.Z.). Kvietimų labai negaunu, iš aklųjų 

sąjungos gaunu keletą į susirinkimus, gaunu... Bet ne visada galiu nueit, nuvykt. Aišku, aš galiu 

pranešt, kad mane kažkas lydėtų, bet... Nėra tikslo. Dėl vienkartinio ten nuėjimo tikslo mokytis nuėjimo 
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maršruto nėra. Iki aklųjų bibliotekos nuo čia yra labai sunku nueit, daug persėdimų... (L.T.).  

Kita aplinkybė, kuria aiškinamas nenoras dalyvauti pilietinėje veikloje yra nusivylimas 

neskaidria, nesąžininga organizacijos veikla, nors ją išryškino tik viena pašnekovė: jos 

[organizacijos] gauna pinigus ir daro su jais ką nori. Niekas tų organizacijų netikrina. O turėtų jas 

tikrinti. Tų organizacijų sąrašuose yra prirašyta jau seniai numirusių žmonių, dėl didesnio 

finansavimo. Parašai ten sudėti visai ne tų žmonių (padirbti). Jeigu tas organizacijas tikrintų, tai jose 

pinigų atsirastų ir paprastų narių reikmėms. (I.L.) 

 

Politinis dalyvavimas ir savo teisių gynimas 
 

Negalią turinčių asmenų ir juos jungiančių organizacijų dalyvavimas politiniame šalies 

gyvenime, gebėjimas atstovauti ir apginti savo teises ir interesus yra viena reikšmingiausių 

tarptautinio negalės diskurso temų. Tyrime išryškėjo gan siauras pašnekovių supratimas apie 

savo politines ir pilietines teises bei jų užtikrinimo būdus, dažniausiai – tik pasitelkiant 

asmeninę iniciatyvą, o ne koordinuotus veiksmus. Be to, kova už savo teises dažniausiai 

pradedama tik galutinai trūkus kantrybei ir nebenorint taikstytis su ilgą laiką patiriama 

neteisybe, niekinamu ir neigiamu požiūriu: Nes jau, paprasčiausiai, pavargsti tylėti ir kad tave 

stumdyt, pirštais baksnot, kad esi ne žmogus. Nu, aš esu žmogus! Kad ir vežimėly, bet aš esu žmogus! 

(...). O dabar sakiau, kovosiu už savo teises ir įrodinėsiu, ir, jei reikės, viešysiu, ir nenusleisiu. Nes kitaip 

nėra gyvent. (A.J.) 

Dėl nepritaikytos fizinės ir informacinės aplinkos, negalią turintys asmenys ne visuomet gali 

įgyvendinti savo rinkimų teisę taip, kaip reikalauja demokratinės procedūros. Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos (19484) 21 straipsnis teigia, jog ” Žmonių valia yra valstybinės 

valdžios pagrindas; ši valia turi būti išreiškiama teisinguose rinkimuose, kurie turi vykti 

periodiškai, kai yra visuotinė ir lygi rinkimų teisę ir slaptas balsavimas arba kitos lygiavertės 

                                                      
4
 Data: 1948-12-10  Publikavimas: Valstybės žinios, 2006-06-17, Nr. 68-2497 Statusas: Įsigalioja nuo 1948-12-10 Lietuva 

prisijungė prie šios deklaracijos 1991 m. kovo 12 d 
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procedūros, garantuojančios balsavimo laisvę“. Regos negalią turinti pašnekovė pasakoja apie 

savo patirtį ir pastangas balsuoti rinkimuose: Aš domėjausi dėl balsavimo. Yra darbuotojos 

neįgaliesiems, savanorės, kurios atneša į namus biuletenį, saugiai užantspauduoja jį ir padeda kryžiuką. 

Bet reikia prašymą rašyt į savivaldybę. Bet pas mane šeimos nariai yra, tegul nubalsuoja. Tai va tokie 

reikalai. Aš pati ateinu į kabiną, paskui pati įmetu biuletenį į dėžę. (L.T.) 

Kita pašnekovė, I.L. yra gerai susipažinusi su teisės aktuose numatytomis garantijomis ir 

aktyviai veikia gindama savo ir kitų negalią turinčių asmenų teises. Dėl sauskelnių 

kompensavimo rašė tuometinei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Vilijai Blinkevičiūtei ir 

Sveikatos apsaugos ministrui Žilvinui Padaigai, dėl papildomų 2000 litų primokėjimo perkant 

elektrinį vežimėlį kreipėsi į Panevėžio merą. Savo nuoseklumu ir atkaklumu pasiekė dalinę 

sauskelnių kompensaciją ir neįgaliojo vežimėlio remonto kompensaciją: Kovojau viena. 

Gyvenime daug esu pasiekusi, ir ne tik sau, bet ir kitiems (I.L.). Paprastai negalią turinčių asmenų 

poreikių ir teisių atstovavimu sprendžiant analogiškus klausimus užsiima negalės srityje 

veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Daug pasiekusi savo ir kitų negalią turinčių 

asmenų labui, I.L. kritiškai atsiliepia apie NVO veiklą, įvardydama konkrečias organizacijas ir 

jų veikloje pastebėtus korupcijos atvejus:  

Organizacija „XXXXX“ [pavadinimas tyrėjams žinomas] – naudoja neįgaliųjų lėšas sau (organizacijos 

vadovai jas sau naudoja). Ir šita organizacija dėl silpnųjų nieko nedaro, niekas nedaro.  

Visos organizacijos naudojasi neįgaliųjų lėšomis, o jas naudoja sau (etatiniai darbuotojai, pirmininkai 

jas pasiima). Organizacijos transportas – veža pirmininkę į darbą ir iš darbo tik. O neįgalieji, kai 

važiavo į Šiluvą, tai reikėjo primokėti. Arba į kultūrinius renginius jei veža, tai irgi reikia primokėti 

daug. Reikia kontrolės, nes kitaip ta savivalė nesibaigs. Turi tikrinti ne dokumentus, o paprastus narius 

klausinėti, ką jie gavo, ir ar jie ką nors iš viso gavo. 

„YYYYY“ [pavadinimas tyrėjams žinomas], Vilniuj esanti, daro ką tik nori. Kodėl jų niekas netikrina, 

pasakykit man?? 

Kovodamos už savo teises pašnekovės teigė pasitelkiančios viešumą – fotografuodamos 

nepritaikytą aplinką ir skelbdamos nuotraukas, rašydamos į žiniasklaidą apie patiriamas 
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neteisybes. Tačiau, kaip pastebi A.J., negalią turintys asmenys suvokiami kaip 

piktnaudžiautojai ir našta mokesčių mokėtojams. Šį požiūrį ji patyrė ir bendraudama su 

pažeidėju, kuris siekė neteisėtai apsitverti savo teritoriją: Viešbutis. Žmogus irgi nori savo 

apsitverti, bet, kaip aš jiems sakiau: „Bet tai palaukit“. Dar jie sako, kad aš prie gero gyvenimo 

pripratus. (A.J.), ir pasiskaičiusi komentarus po savo straipsniu „Lietuvos ryto“ naujienų 

portale: Pirmų syk gyvenime prie kompo verkiau, paskaičius komentarus, kad reikia tokius [turinčius 

negalią] žmones ir nuo žemės nušluot, nes jie tik valstybei našta, mes juos sveiki išlaikom ir dar jie nori 

paskolų. (A.J.) 

Religija 
 

Dauguma tyrime dalyvavusių respondenčių – brandaus ir vyresnio amžiaus moterys, t.y., 

visuomenės grupė, kurios vertybinėse nuostatose dominuoja religija (Moterys ir vyrai 

Lietuvos visuomenėje – 2009: Moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinis tyrimas 

ir vertinimas, 2009).5 Didžioji jų dalis patvirtino, jog yra tikinčios, net ir viena iš dviejų tyrime 

dalyvavusių netikinčiųjų teigė, jog: per šventes nueinu į bažnyčią, pabūnu su kitais žmonėmis 

(D.L.). Dauguma išpažįsta katalikybę, nors pasitaikė ir stačiatikė bei evangelikė.  

Kalbant apie tyrime atsiskleidusį asmeninį respondenčių santykį su religija, galima išskirti tris 

grupes: 

 Viena dalis respondenčių patvirtino, jog yra tikinčios, nesileisdamos į detales.  

 Kitos respondentės minėjo pasyvų, įpročiais grindžiamą santykį su tikėjimu, paprastai 

– atsineštą iš šeimos: tas tikėjimas, gal taip kaip esam nuo mažumos pripratę (R.R.), močiutė 

su kaimyne vedė į bažnyčią (V.L.). Paprastai apsiribojama reguliariu bažnyčios lankymu, 

sakramentais (Santuokos, Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo bei Išpažinties), mišių už 

mirusius artimuosius užpirkimu.  

                                                      
5
 Moterų informacijos centras, 2009 
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 Likusios respondentės teigė jaučiančios vidinį poreikį religijos teikiamam aiškumui, 

ramybei, dvasios pakilumui: Yra dar tų neatsakytų klausimų, kur nesuprantu kai ko. Ypač, 

jei klausia. Aš nežinau ką sakyti. Pasimeti biškį. Tiesiog traukia. Kiti sako: „Aš neisiu 

išpažinties,“ o man reikia. Jaučiu, kad iš vidaus traukia. Kažkoks tada palengvėjimas jaučiasi. 

(S.Z.); vien tas giedojimas, vien ta vargonų muzika pakelia. Aš vien dėl tos muzikos kažkaip 

susikaupi, atrodo, kad ir tas tikėjimasis, tas dievas yra kitoks. Viskas kitaip tokioje toje aplinkoje, 

man patinka tas. (R.R.). aš atsirandu tiesiog toje bažnytėlėje kur man gerai būti, kur man 

atliepia mano širdį. (V.Š.). 

Santykis su Dievu bei religine bendruomene koreguojasi kritiniais gyvenimo atvejais. Viena 

respondentė minėjo Dievo svarbą ir jo paieškas nepavykus suicidiniams ketinimams: Buvo čia 

tokių krizių keletą užėję. Aš ir vaistus gėriau [apie mėginimą žudytis]... (...) Dievas man dar iki tiek 

gailestingas, kad ištraukia iš mirties. (S.Z.). Kita respondentė teigė nutraukusi santykius su 

Evangelikų bendruomene skyrybų metu: Bet aš išėjau, nes skiriuosi. Niekur nereikia pasirašyti kad 

išeini. Pasirinkau neiti ten ir viskas. Dabar kai skyrybos, bendruomenė lieps grįžti pas vyrą. Visi norės 

padėti, malonu, bet aš noriu daryt savo sprendimus, noriu būt laisva. Vyras vaikšto į bažnyčią ten, o aš 

noriu būt sąžininga. (V.Š.).  

Religija negalės kontekste dažniausiai buvo minima kalbant apie fizinės bei informacinės 

aplinkos pritaikymą. Vienos respondentės džiaugėsi gera patirtimi ir bažnyčios atvirumu 

klausos negalią turintiems tikintiesiems: Bažnyčia, maldos su gestų kalbos vertimu. Yra viena 

bažnyčia Vilniuje (Šv. Mikalojaus) centre, kur būna vertėja kiekvieną sekmadienį ir per šventes. (N.K.), 

kitos minėjo ribotas galimybes religijos praktikavimui: Bet kad į tą bažnyčią, žinokit, irgi ne taip 

paprasta papult. (...) Gruodį buvo, tai, žinokit, neišlaikė vežimo mano. Tai kap variau nuo tų laiptų, nuo 

pačio viršaus, tai vos neužsimušiau. (A.J.).  
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Kultūrinis gyvenimas: vienąkart įsigrūdau pro aplinkinį užvažiavimą 
 

Negalią turinčios moterys – aktyvios kultūrinių paslaugų vartotojos. Jos naudojasi negalią 

turintiems asmenims teikiamomis lengvatomis ir mielai lankosi kultūros objektuose, kuriuose 

pritaikyta fizinė aplinka, kartais ryžtasi užsukti ir į renginius, vykstančius negalią turintiems 

asmenims nepritaikytose vietose arba dėl savo negalios negalinčios visavertiškai mėgautis 

meno kūriniu: Įdomu pažiūrėt, kaip vaidina. Dabar jau galiu su dukra eiti. Teatrai nepritaikyti man, 

bet einu, nes įdomu pažiūrėti. Lietuviški filmai įdomu, bet nepritaikyti, įgarsinti lietuviškai, bet be titrų. 

(V.L.).  

Labai man patinka žiūrėti baletą. Muzikos negirdžiu, bet gražu pažiūrėti. (N.K.). 

Pomėgį lankytis teatruose iliustratyviai apibūdina regėjimo negalią turinčios pašnekovės iš 

Vilniaus entuziastingas planas apsilankyti teatre ir, kaip galima spėti, jos dažnai naudojamas 

tarp didžiausių scenos meno mėgėjų paplitęs terminas „dramtetris“: Man patinka teatrai labai. 

Buvau „Katedroj“. Man labai patiko, labai gražu. Aš dabar labai noriu į „Išvarymą“. O va gerai, kad 

priminėt, dar šiandien nueisiu į dramtetrį nusipirkti bilietų į teatrą (V.B.).  

Apie savo galimybes, norus ir patirtis dalyvaujant kultūriniame gyvenime, keliaujant 

respondentės kalbėjo išsamiai, atskleisdamos skirtingas patirtis: vienos jų vardijo aplankytus 

renginius ir naujas šalis, kitos – pasakojo apie kliūtis, kurių įveikti nepavyksta ir tenka likti 

namuose. Tyrimo eigoje išryškėjo du būdai, kaip negalią turinčios moterys randa galimybių 

lankytis kultūriniuose renginiuose, keliauti, užsiimti saviraiška. Pirmasis yra nulemtas 

priklausymo negalią turinčius asmenis jungiančioje organizacijoje: 

Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje sudaro galimybes gauti pakvietimus į 

teatrus, kinus, spektaklius: kada yra bilietai į teatrą, į koncertą, į kiną, aš visada su malonumu einu.  

Būna kartais, kad anūkes nuvedu vasarą pati į kiną. Jau matau, kad per daug užsisėdėjo namuose, 

neberanda jos užsiėmimų, viskas atsibodę, tai nuvedu į teatrą arba į kiną. Bet po to gaunasi taip, kad 
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„Giedra“ gauna pakvietimus į tą spektaklį arba į tą kiną, o mes jau būnam mačiusios. Bet mes nueinam 

dar kartą. (D.L.). 

Priklausymas organizacijai taip pat netikėtai pasitarnauja ištiriant naujas, neaplankytas erdves 

ir jų prieinamumą negalią turintiems žmonėms: Pramatai tuos maršrutus, kur tu galėsi gerai 

jaustis, - pavyzdžiui taikomosios dailės muziejuj pradžioj prazondavo ten dvi mergiotės, pažiūrėjo kad 

ten viskas įveikiama, - kad ten viskas yra daugiau mažiau įveikiama ir tada jau vežėsi šutvę. (V.Š.) 

Antrasis – asmeninių savybių, tokių kaip atkaklumas, užsispyrimas, pasitikėjimas savimi ir 

potencialia aplinkinių parama: Į paveikslų galeriją vienąkart įsigrūdau pro aplinkinį užvažiavimą, 

per kažkokį jų tarnybinį, tai pirmam aukšte pabuvau (juokiasi). (A.P.). Nu pavyzdžiui, mūsų 

filharmonija matėt kokie laiptai? Aš vis tiek nueidavau į koncertą. O dabar jau yra liftas. Aš vis tiek 

nueidavau, susirasdavau tris vyrus ir mane užveža. Vis tiek susitvarkydavau. (...). Muzikiniam nėra 

jokio pritaikymo. (...) Bet ten yra bilietus tikrinantys, rūbinėj dirbantys jauni gražūs žmonės, ir tik 

paprašai jie visada – be jokių problemų. Be jokių problemų. (A.R.).  

Pašnekovės, atstovaujančios mažesnius miestus, pastebi kultūrinių renginių stygių: Būdavo ir 

Nauji metai organizuojami ir į visokius koncertus [važiuodavom], ir tenai būdavo gi visko. Dabar, kai 

prasidėjo šita krizė – viskas užšalo. Jie turi ir už patalpas susimokėti. (Z.B.).  

Kino nėra visiškai. Kino teatro nebėra, čia kažkas įrengta [vietoje kino teatro]. Į jokius renginius niekas 

neveža. (...) Lazdijuose visiškai jokių renginių nėra. Nebent miesto šventė, bet ir tai dabar iškuistas 

parkas. Ir 4-5 metai jau niekas nevyksta. (A.J.).  

Tik dvi pašnekovės demonstravo pasyvumą kultūros renginių atžvilgiu. Nors abi gyvena 

provincijoje (Mažeikiuose ir Švenčionių rajone), atstumas iki didesnių miestų nebuvo minimas 

kaip pagrindinė kliūtis. Viena, turinti psichosocialinę negalią, sunkiai galėjo įvardyti 

priežastis, dėl kurių vengia dalyvauti kultūriniame gyvenime: Koncerte buvau oi senai, teatre irgi 

prieš kokius gal / tris metus ir koncerte buvau senai. O čia ne, čia kaime vyksta, bet čia eit, tai, pfuu, ne 

ta publika. (...) Į Vilnių ne, nu galima nuvažiuoti, bet Jura nenori, jam geriau čia. (G.R.) 
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Antroji respondentė minėjo dėl savo negalios besijaučianti nesaugiai nepažįstamoje aplinkoje 

ir dėl šio neužtikrintumo vengianti išvykų į kultūros renginius: Yra daug visokių ir koncertų, 

visko yra. Jeigu atvirai, aš neatsimenu kokiam koncerte esu bebuvus, kokiam teatre ar dar kur nors 

kine.(...) Esu labai tokia sakysim kompleksų gal turiu. Labai mane baimina tokie dalykai, kai važiuoju 

pvz., kad ir į teatrą važiuoju ir nežinau kokia situacija, būtent aplinkos, pavyks ar nepavyks kaip ten 

man pavyks. Mane (...) neramina ir tada viršų va paima tas ir tada aš geriau niekur nevažiuoju. 

Nesaugiai jaučiuosi, nes nežinau kas ten yra toje vietoje. Sakau, net neįsivaizduoju, sakau, nežinau kada 

esu bebuvusi. (S.Ž.) 

Verta paminėti aktyvių kultūros paslaugų vartotojų – fizinę negalią turinčių pašnekovių iš 

Kauno – pateiktą prieinamų šio miesto kultūros objektų apžvalgą, iš kurios galima spręsti apie 

pašnekovės pomėgį menui ir atkaklius mėginimus patekti į šių objektų vidų: Muziejai – blogai. 

Čiurlionis truputėlį apsitvarkė, bet, kaip aš supratau ar mes klausėm, nes buvom ekskursijoje prieš 

metus ar prieš du, tai jie susitvarkė tą naują dalį, kur pristatė, tą remontavo, o tos senosios salės ten vis 

tiek lieka problema. Tai, aš nežinai, aš jie ten teiksis ką nors padaryti, ar ne, bet čia irgi tas pritaikymas 

šiek tiek sąlyginis: pandusai gana aukšti, kai kur tenais, vienoj vietoj išvis nebuvo (pandusai iš dviejų 

dalių, t.y. su tarpu per vidurį, tarpas per platus, todėl vienas pusė vežimėlio lieka tarpe. Ir, žinoma, per 

status.). Na, toksai so, so, ar ne? Visokie velnių muziejai – neprieinami, visi kiti: dailės, Žilinsko, irgi 

yra neprieinami. (...) Su kultūra blogai. Ir į teatrus norėjau. Į teatrus niekaip... Muzikinis – irgi laiptai. 

Mažieji – tai į sales galima patekti. Ten kamerinio, ar kažkurio tai tikrai, irgi ne. Lėlių teatras, įtariu, 

turbūt irgi nepritaikytas. Likę laiptai, iš vaikystės kiek pamenu. Tai vat. Visos tos naujosios galerijos irgi 

ne kažką. (A.P.). 

Va tiktai „Žalgirio arena“ labai gerai [pritaikyta]. Labai gerai. O Dramos teatras - nepritaikytas, 

„Girstutis“, kur vyksta spektakliai, - nepritaikytas. Muzikinis nepritaikytas. Tai va ten kur nepatenki ir 

neini. (M.Ž.). 
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Kelionės: kai nuvažiuoji tai... aš pasijutau žmogum 
 

... arba karalium, kaip teigė kita tyrimo dalyvė.  

Negalią turinčios moterys – apdairią riziką mėgstančios keliautojos. Keturios respondentės 

(trys – su fizine, viena – su intelekto negalia) dalijosi savo pakankamai turtinga patirtimi 

keliaujant. Viena pašnekovė pasakojo, jog planuodama kelionę pirmiausia pasidomi internete 

randama informacija apie vietovės pritaikymą negalią turintiems asmenimis: Yra internetas. 

Susirasti pigų viešbutuką, kad permiegoti, tikrai jokių problemų ar hostelį, ar dar kažką tai. Nu, ir 

viskas. Yra padruškė, už rankos, sėdai į lėktuvėlį ir porai dienų ar ten savaitėlei, ir gali važiuoti. Tai va. 

Taip mes ir aplankėm nemažai. Tai nėra neįmanoma dėl to, kad tie miestai yra pritaikyti. Nevažiuoji į 

tundrą, nes žinai, kad bus blogai (šypsosi). O ten Londonas, Paryžius, Barselona, jie yra pritaikyti. 

Miestai, kuri turi senas tradicijas, jie yra susitvarkę. Plius internete susirandi informaciją, kur bus 

pritaikyta, kur ne – ir sau puikiausiai gali viską tvarkytis. (A.P.). 

Kita – pasikliauja faktu, jog Vakarų Europoje negalią turinčių asmenų kelionėms sudaromos 

tinkamos sąlygos ir jos kelionių patirtis labai teigiama sulaukiant profesionalios 

aptarnaujančių asmenų pagalbos: Žinot kelionėj ten nieko nėra sunkaus, nes tu išvažiuoji į užsienį ir 

tu pasijunti karalium. Man kaifas ten. Žinot, skridau į neįgalių tokią konferenciją į Rumuniją, per Vieną 

skridom. Ta nakvynė,- reiškia... tai atskrendi – tu dar neišlipai iš lėktuvo tavęs greitosios automobiliukas 

jau laukia. Du vyrukai atbėgo, tave įsodino į vežimą, tave nuvežė, yra kušetė tu gali atsigulti, pagulėti. 

Tave perveš į kitą aerouostą. Prie kito lėktuvo, įsodins. Niekur tau nieko nereikia. Tai sakau, kai 

nuvažiuoji tai... aš pasijutau žmogum. Gal ne visur. Bet kiek aš skridau taip ir norėtum aerouoste 

gyventi. (A.R.).  

Trečia teigia dažniausiai drąsiai keliaujanti su lydinčiu žmogumi, net jei jis – turintis panašią 

negalią: Aš turiu labai didelį poreikį [keliauti]! Bet viena tai bijau. Čia prieš penkis metus su drauge 

skridom į Tenerifę, tai jinai ten ir padėjo, ir viską. Po to, su amžinatilsį draugu bandėm – jis irgi 
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vežimėly buvo, bet irgi - trombos, ir mirė.. Tai su juo bandėm dviese [keliauti], bet jis labai gerai anglų 

kalbą mokėjo. Tai skridom ir į Milaną, skridom ir į Paryžių.. Dviese. O taip tai viena, tai dar ir į Dubajų 

skridau, bet buvo biškį baisu vienai, kai labai gerai anglų nekalbu. Viena skridau, ten mano draugė 

gyvena.. Bet baisu, kad tos kalbos gerai nemoku, o reikėjo pro Stambulą skristi, ten irgi su cirkais 

visokiais.. O dabar kai skridom su sese į piligriminę į Maltą, tai vat ir jinai padėjo.. Tai lyg ir norėčiau, 

bet vat.. Lyg ir daug keliauju, bet norėtųsi dar daugiau, bet tik kad vat nėra su kuo labai. (M.Ž.).  

Intelekto sutrikimą turinti respondentė pasakoja, jog dažnai keliauja su šeima: Dėl ekskursijų, 

keliauti mėgstam. Kaip mažas princas keliauja... Po planetas. Buvau Italijoje, Zakopanėj buvau, ten 

Lenkija, atrodo. Zakopanėj, taip. Tai va. Briusely buvau dar su Linute, va. (...). Dar su tėvais daug 

keliaujam, buvau Čekijoj, paskui kur ten dar buvau...  Kretoj, paskui šitą Austrijoj buvau. Ir dabar 

planuojam vat kovo pabaigoj planuojam į Austrijos ledyną. (J.M.).   

Negalią turinčius asmenis jungiančios nevyriausybinės organizacijos sudaro savo nariams 

galimybių pakeliauti po užsienį. Kita respondentė – I.L. – taip yra aplankiusi kelias Europos 

šalis. „Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija“ (...) daug suorganizuodavo gerų kelionių, 

renginių. (I.L.) 
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Švietimas 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 24 str. įpareigoja užtikrinti 

visiems tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą. 

 

„Geriausias pritaikymas yra būtent žmogiškumo 

faktorius“ 
 

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnis nustato 

švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų pareigą užtikrinti 

vienodas sąlygas asmenims nepaisant jų amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, 

įsitikinimų, kai priima  mokytis; skiria stipendijas ar kreditus 

studijoms; sudaro studijų programas; vertina  žinias.  

Šiame apibendrinime pateikiamos patirtys įgyjant vidurinį išsilavinimą, renkantis profesiją bei 

studijų kryptis Tyrime dalyvavę respondentės, dalindamosi patirtimis naudojantis švietimo 

sistemos teikiamomis paslaugomis, turėjo labai skirtingas patirtis dėl savo amžiaus, negalios 

sunkumo bei rūšies, o taip pat dėl tapimo neįgalia istorijos. 

Vidurinis išsilavinimas 
 

Negalią nuo gimimo ar paauglystės turinčios moterys mokėsi tiek paprastose vidurinėse, tiek 

ir specialiose, skirtose negalią turintiems asmenims (aklųjų, kurčiųjų, judėjimo, proto negalią 

turinčių asmenų specializuotose ugdymo įstaigose). Dalis respondenčių, turinčių judėjimo 

sunkumų,  vidurinį išsilavinimą įgijo besimokydamos namuose, nes paprastose mokyklose dėl 

aplinkos nepritaikymo mokytis buvo sudėtinga.  

   

”Be problemų- kursiokai, 

aš atsimenu, kėdutę 

padarė iš rankų ir užnešė. 

Geriausias pritaikymas yra 

būtent žmogiškumo 

faktorius. “ 

   

“Sakė, kad jeigu į 

bibliotekininkes, tai 

pasirašom, o kitur (į 

medicinos mokyklą) tu 

nepajėgsi. Aš sakiau, ne ir 

viskas. Ir man nepasirašė. 

Visi gydytojai parašė 

išvadas, o kai reikėjo 

komisijos – nepasirašė. “ 
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Patirtis besimokant specialiose mokyklose – gana skausminga. Apie tai respondentės 

nelinkusios kalbėti: Buvo 1985 metai, buvo sovietmetis, tokia buvo tvarka – tada gi invalidų nebuvo, 

nei gatvėse... Jie kaip ir „saugojo“ tuos žmones (R.S) ; Mokiausi kurčiųjų mokykloje, 15 metų. Ten taip 

yra, buvo internatas, visi kartu mokėmės, gyvenom...  Nelabai noriu prisiminti...  (N.K.). Viena regos 

negalią nuo gimimo turinti respondentė interviu metu prisimena, kaip sunku buvo atsiskirti 

nuo šeimos, kaip stengdavosi kuo dažniau susirgti, kad tik tėvai parsivežtų ją į namus.  

Intelekto sutrikimą turinčioji moteris aiškiai įvardino, kas besimokant specialioje mokykloje 

buvo visų svarbiausia: Mokykloj mokėmės.  Buvo  mokytoja tokia labai gera, kur po pamokų dar mane 

mokindavo. Tai po pamokų mes ten padarydavom pamokas ir ką norėdavom darydavom. Nes mokytoja 

mus MYLĖJO (pabrėžia labai šį žodį). (J.M.) 

Besimokiusios namuose interviu metu minėjo, jog tai išsprendė mokymo įstaigų, kurios 

nebuvo pritaikytos, problemas, tačiau atsirado didesnė izoliacija, atskirtis: (... ) visiškas 

nepritaikymas. Man jau būdavo sunku laiptais lipti... vaikų srautai dideli, užtekdavo  „čiut čiut“ mane 

stumtelt, aš jau krisdavau. Kad ir netyčia, kai lekia, žinai. Bet ir tais laikais žinokit tie vaikai buvo 

žiaurūs. (S.Ž.). Tokios moterys minėjo, jog draugų iš mokyklinių laikų neturi visiškai.  

Mažesnę negalią turinčioji pasakoja gana sėkmingai prisitaikiusi nedideliame miestelyje: 

Matote mano matymas iš pat vaikystės, nuo gimimo, buvo ne toks kaip visų. Mokiausi vidurinėje 

mokykloje, aš visą laiką sėdėdavau pirmame suole. Tais laikais pirmam suole baigiau Kartenos vidurinę, 

pabaigiau vidurinę mokyklą... (R.R.) 

Profesijos įgijimas 
 

Negalią turinčios moterys – aktyvios besikeičiančios situacijos darbo rinkoje stebėtojos, o pagal 

savo sveikatos stovį – ir dalyvės. Aktyviau teikiamomis perkvalifikavimo galimybėmis 

naudojasi psichosocialinę negalią turinčiosios: ... mokinausi Vilniuj biškį siuvėja, pusė metų, ir 

biškį dirbau. (A.J.)  
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... baigiau kompiuterių (kursus neįgaliesiems) 50 metų (juokiasi), paskui odos dirbinius baigiau, paskui 

konditeriją baigiau, nu užtenka. (G.R.). Mokiausi kompiuterinio raštingumo ir socialinės padėjėjos 

kursus. Taip, aš esu patenkinta. Jeigu aš nebūčiau lankiusi socialinio darbuotojo padėjėjo kursų, tai šiuo 

metu gal neturėčiau ir šio darbo. (D.L.). Mokiausi tiktai kompiuterių, ten buvo neįgaliųjų kompiuteriai 

ir konditeriją (G.R.). 

Judėjimo negalią turinčios moterys irgi bando įgyti praktiškas specialybes, dažnai – imasi 

kalbų kursų, tačiau tai joms padaryti sudėtingiau: kelis kartus buvau pradėjusi anglų kalbos 

mokytis. (I.L); labai trūksta kalbų žinių, planuoju dar mokytis kursuose (V.B.). 

Tačiau persikvalifikavimas susirgus ar po traumų – gana sudėtingas ir dėl sveikatos stovio, ir 

dėl nepasitikėjimo savo sugebėjimais, ypač vyresniame amžiuje: nebuvau tikra, kad man pavyks 

kažkur mokytis ir išmokti kažko naujo, nu ir aš sugebėjau išmokti ir baigti tuos kursus, nors kai iš 

pradžių prisimenu koks man šokas buvo nuo tų kompiuterių, kai pirmą kartą aš prie jo prisėdau ir man 

pradėjo aiškinti ir tą ir aną, tai aš buvau kažkokiam tai šoke.( Ž.A.) 

 

Aukštasis mokslas ir negalią turinčios moterys 
 

Pusė (10)  iš tyrime dalyvavusių 20 – ties moterų turi aukštąjį išsilavinimą arba šiuo metu dar 

studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose. Didžioji dauguma pasirinkusios humanitarinės 

arba socialinės krypties studijas (tik viena pašnekovė turi ekonominį išsilavinimą). Tyrimas 

atskleidė, kad ne tik anksčiau, bet vis dar ir šiandien neįgalieji aukštojo mokslo ir studijų 

sistemoje kol kas yra iššūkis – tiek organizacine, tiek ir empatijos prasme.  

Respondentės, pasakodamos patirtis, daug kalba apie fizinės aplinkos pritaikymą:  Tai aš 

persivedžiau į kitą fakultetą (po patirtos traumos), nes mano buvo architektūros ir statybos fakultetas... 

Bet net be lifto (M.Ž.); Aš tarkim norėjau studijuoti kalbas, prancūzų kalbą, bet negalėjau, dėl to, kad 

aplinka nepritaikyta... ten tada išvis ,kai aš įstojau nebuvo nei lifto, buvo tikai į pirmą aukštą, ne pagal 

reikalavimus ten toks padarytas dalykas (įvažiavimas neįgaliesiems) (D.M.).  Praktiškai niekas (nebuvo 
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pritaikyta) ... Ir mums ten  paskyrė anglų kalbą. Kas rytą. Tai liftas ten buvo, bet ten žinai, reikėjo 

užpūškuoti ten pirmą didžiulę pakopą... (V.Š.) 

Įdomu tai, jog neįgalios moterys interviu metu mini, jog svarbiau už aplinkos fizinį pritaikymą 

buvo aplinkinių (bendramokslių, dėstytojų) supratingumas, jų empatija bei pagalba. Tai 

padėdavo įveikti net ir didžiausias fizines kliūtis:  

„... ko gero, ir aš iš dėstytojų turėdavau pakankamai daug supratimo. Žinai, sakykim jeigu lipi ten 

centriniuose rūmuose -  ir esi ten kažkokiam trečiam aukšte, o tavo paskaita yra ketvirtam ar dar kažkur 

-tai labai puikiai pamatai -kad jis (dėstytojas) taip visai sąmoningai nueina „kur nors“, kad tu tiesiog 

sėkmingai (spėtum į paskaitą ) ir užliptum (V.Š.). 

Bendramoksliai, kolegos – resursas, padėjęs neįgalioms moterims (ypač – turinčioms judėjimo 

negalias) daugelyje situacijų. Jos tai labai vertina: ...Buvo irgi anglų egzaminas, ir liftas sugedęs, 

septintam ar kelintam aukšte. Be problemų- kursiokai, aš atsimenu, kėdutę padarė iš rankų ir užnešė. 

Geriausias pritaikymas yra būtent žmogiškumo faktorius (S.Ž.). Ir kurso draugai supratingi 

tokie. Paskui aš metus atsilikau, bandžiau dar grįžti po metų su kitais. Irgi priėmė. Nebuvo, kad, ai, tu 

kitokia ir būk viena. Kaip tik dar ir padėdavo ir konspektus-  sukonspektuodavo viską. (S.Z.) 

Respondenčių pasirinkimą studijuoti aukštosiose mokyklose kartais nulemia visiškai netikėti 

postūmiai: savanoriai, išgirstos radijo laidos, draugai: 

 Aš įstojau į VDU devyniasdešimt antrais. Po metų pertraukos po savo vidurinės baigimo. Mano 

planuose ko gero net ir nebuvo universiteto. Tiesiog taip jau atsitiko kai aš baigiau vidurinę į mano 

namus užklydo jaunuolis, kuris buvo tuo metu iš jaunimo organizacijos „Patria“. Ir žodžiu mes žodžiu 

mes visai netikėtai susibendravom. Jis visai netikėtai užklydo.  (V.Š. ); ... per radiją išgirdau, kad yra 

(kviečia studijuoti neįgaliuosius), todėl aš ir studijavau. Tais laikais pirmiausia jie sudarė paruošiamąją 

grupę, samdė dėstytojus, kurie ruošė, jie visus metus. Vat aš važinėjau..., apgyvendindavo O po to 

stojau. Ir mes buvom pirma ar antra tokia grupė. Buvo lankstumas ir noras. (S.Ž.). Pamenu ir į 
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paskaitas vežiodavo, ir grafikus dėliodavo, kad būtų galimybė surinkti. Buvo labai minimaliai sakysim 

tas pritaikymas, bet kažkaip „išsisukdavom“ (V.Š.)  

Didelį palaikymą, padrąsinimą, o taip pat studijuojant reikalingą finansinę pagalbą moterys 

sakosi gaudavusios ir iš sako šeimos narių:  

Tai atsimenu vyras nešdavo mane laiptais. Ir jis juokaudavo, ir kiekvieną kartą jis su manim eidavo į 

paskaitą , ateidavo pasitikt iš paskaitos. Jis juokaudavo: „nu jaučiuosi kaip ir aš einu į studijas“. Bet 

kažkaip tai... (S.Ž.); Mama...  sakau mama daug daug yra „įdėjus“.  Jinai pastoviai (sakydavo) – „tu 

sugebėsi“. Pvz., aš per visas studijas Kaune kiek gyvenau -  visą laiką centre (gyvendavau). Kad aš pati 

galėčiau nueiti, kad man nereiktų troleibusais. Aš jau į troleibusus nebeįlipdavau. Nueiti dar nueidavau. 

Vaikščiodavau dar sakysim. Visą laiką kažkur aplink Laisvę (Laisvės al.) ir gyvendavau (S.Ž.) 

Respondentės daug kalba apie dėstytojų pasirengimą dirbti su neįgaliais studentais. 

Turinčios judėjimo negalią dalinasi patirtimis, kaip buvo prisitaikyta prie jų negalios:  man 

sunku rašyt, tai net diktofoną katedra nupirko. ... viena prancūzė... dėstė, ką visi praeina per metus, man 

per pusę metų praeit, kad būtų lengviau. (S.Z.).  

Regos negalią turinčios pašnekovės, paklaustos, ar X universitetas yra pasiruošęs priimti regos 

negalią turinčius studentus, dalinosi savo įžvalgomis bei patirtimis: Pasiruošęs. Šiaip...  Bet 

nepasiruošęs galima sakyti todėl, kad Brailio rašto nemoka dėstytojai visai, o turėtų nors kažkas mokėt. 

Va aš bendravau su iš Švedijos atvykusiu dėstytoju, kuris atvažiavo. Jis Švedijoj dirba, dėstyto muziką 

studentams, harmoniją...  Ir jis tiesiog pasakė „aš moku Brailio raštą“ ... Harmonizuoja jis (Brailio 

raštu), viską žino, įmantrybes  ir kokios kompiuterinės programos ...  O čia – maždaug lėšų (nėra). 

Pedagogų netgi  nėra. (L.T.) 

„...nėra jokios literatūros nei įgarsintos, nei Brailio raštu. Turi skanuoti, o jeigu tos knygos yra kurios 

nors, pavyzdžiui, „pablukusios“ tai reiškia, kad nuskanuos, o tu nieko neperskaitysi, nes neatpažins 

„Fine reader‘is“. Arba atpažins su tūkstančiu klaidų ir tu net nelabai suprasi. (V.B.) 
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„ Pavyzdžiui yra tokių dėstytojų, kurie neduoda skaidrių ir sako: „aš skaidrių niekam neduodu- 

neduosiu ir tau“. Ir įjungia skaidrę ir tyli, tai va tai yra baisu. Labai labai baisu... Turbūt jie nedaro iš 

piktos valios, jie tiesiog nesupranta, o pasakyt ne visada (išdrįsti), kartais pagalvoji „ai“...  (V.B.) 

Interviu metu minimos ir nepritaikytos aukštojo mokslo programos – neįgalių pašnekovių 

nuomone, reikėtų daugiau „jautrumo“ tam tikroms negalios rūšims: „... turėjau tokią paskaitą 

kaip dirigavimas, bet neregys diriguoja...  Ką norit, aš tikrai klouno iš savęs nedarysiu, prieš chorą aš 

tikrai nestosiu...  Aš visad sakiau, kad pritaikytų tą programą, nesąmonė yra dirigavimas, na proto reik 

turėt, na kam... Gali tiesiog pats dėstytojas susikurti kažkokią tam tikrą metodiką ir adaptuoti.  Bet šiaip 

lengviau yra nekurti ... (V.B.) 

Klausos negalią turinčiųjų patirtys iš aukštojo mokslo įstaigų taip pat demonstruoja dėstytojų 

empatijos trūkumą kurtiesiems: Universitete visada reikia maldauti, buvo vargas prašyti užrašų iš 

girdinčių. Dėstytojai neduoda. Tekdavo girdinčių užrašus skolintis, tada šokoladą nešdavau, už pagalbą. 

Nuolat atsiskaityti už paslaugą. Toks gyvenimas, aš prisitaikiau. Dėstytojai nori patikrinti ar klausai 

paskaitos, o kai vertėjas verčia, turi žiūrėti, negali konspektuoti ... (V.L.) 

Specialybės pasirinkimas 
 

Respondentės, rinkdamosi būsimąsias studijas ar profesiją, atsižvelgdavo į savo negalią, tačiau 

iš šalies gaudavo nemažai patarimų, ką turėtų studijuoti, kaip elgtis.  

...sakė -  neik, tau ten bus sunku. Aš sakiau – ne, aš žinau, aš norėjau, aš kitur savęs nemačiau. Sakė, 

kad jeigu į bibliotekininkes, tai pasirašom, o kitur (į medicinos mokyklą) tu nepajėgsi. Aš sakiau, ne ir 

viskas. Ir man nepasirašė. Visi gydytojai parašė išvadas, o kai reikėjo komisijos – nepasirašė.  (R.S.) 

Įdomu, jog pašnekovė, nesutikusi eiti mokytis bibliotekininkystės, sėkmingai baigė medicinos 

seserų mokyklą ir vėliau, kol tik leido sveikata, dar 10 metų dirbo vaikų su proto negalia 

institucijoje.  

Respondentė, norėjusi studijuoti psichologiją magistrantūroje (pabaigus psichologijos 

bakalaurą), šiandien darbo neturi ir galvoja, jog be reikalo pasidavė aplinkinių „spaudimui“:  
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sakė stok kur lengviau yra įstoti. Ir jeigu paskui jau taip mirtinai norėsi tai galėsi gi pereiti (...)Tada aš 

įlindau į socialinį darbą. Nu dabar iš laiko perspektyvos aš galiu pasakyti kad tai yra milžiniška klaida. 

Nuoseklumo reikėjo laikytis... Ir po pirmo kurso man akys atsivėrė - va dėl to kad tai (socialinis darbas) 

yra be galo mobili specialybė. Ir aš su savo fizine sveikata vargu bau ar aš kažką tenai realiai 

apčiuopiamai galėsiu daryti. Nu bet kadangi buvau pradėjus reikėjo pabaigti... (V.Š.) 

Kryptingai savo tikslą siekusios šiandien yra sėkmingos integracijos į visuomenę pavyzdžiais: 

Aš baigiau bakalaurą ir magistrą (taikomąją fizinę veiklą), paskui įstojau į doktorantūrą fiziologijos... 

Ten kaip pradėjau, Alma Mater, taip po šiai dienai. Ir dabar mane priėmė kaip dėstytoją, ir aš dėstau toj 

pačioj programoj...  (A.P.) 

Respondentė, turinti klausos negalią – tęsia mokslus ir dirba:  Šiuo metu vėl mokausi kolegijoje - 

mokytoja gestų kalbos noriu būti. Esu baigusi socialinę pedagogiką, bakalauras. Aš mėgstu visiems 

padėti, labai patinka padėti žmonėms, dirbu kurčiųjų draugijoj...  Labai mėgstu bendrauti. Dabar 

mokausi kolegijoj, noriu gauti gestų kalbos mokytojo specialybę... Visada noriu tobulėti. (V.L.) 

Abi sėkmingai mokslus baigusios (ir dar toliau tęsiančios – doktorantūroje bei kolegijoje) 

respondentės savo darbus susiejo su savo turimomis negaliomis, kas padeda joms turėti 

darbus ir būti reikalingoms specifinėse srityse: vienai – judėjimo negalią turinčiai - rengiant 

fizinės reabilitacijos specialistus, kurie dirbs su neįgaliaisiais; kitai – dirbant su kurčiaisiais bei 

mokant sveikuosius gestų kalbos 

Respondentė, studijuojanti  šiuo metu dieniniame skyriuje, pasakodama savo patirtį jaudinasi 

dėl jos manymu nevykusio pasirinkimo, tačiau nemato kitos išeities – kol mokosi, gauna 

stipendiją ir tai padeda šeimai pragyventi:  Ir tiesiog įstojau, kad reikia pinigų. Aš nežinau, ar aš 

pedagogė busiu, nes aš nelinkusi vadovauti. Aš esu intravertė, aš daugiau mėgstu save, bet diplomą 

gausiu ir gal bus gerai. Matau, kad man sunkiai sekasi su ta pedagogika, su ta metodika sunkiai. Aš ne 

mokytoja, pamačiau kad aš ne mokytoja, bet kitos išeities nėr. Kažkur kitur – na nėra kur man (...) 

Norėjau psichologiją. Tai kai paskaičiau, kad ten tiek daug statistikų, tai mane visai ne tas traukia. 

Mane bendravimo psichologija, socialinė psichologija domina, bet...  (L.T.) 
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„Turiu idėją, galbūt aš ir vėl mokysiuos“ 
 

Visos aukštąsias mokyklas anksčiau baigusios respondentės studijų laikotarpį prisimena 

džiugiai, nes aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo įtrauktos ir į kultūrinį gyvenimą, 

surado draugų tarp sveikųjų: Nežinau, man šviesus laikotarpis yra studijų metai (S.Ž.). Daugiau 

apie įsitraukimą į visuomeninį, kultūrinį gyvenimą aprašoma kitose šio tyrimo dalyse.  

Bestudijuojančių šiuo metu tarpe yra ir savanoriška veikla užsiimanti neįgalioji - neregė 

mergina, kuri neatlygintinai veda mokymus „Pažink neregį“, eina į vaikų darželius ir pasakoja 

mažiesiems, ką reiškia „skaityti pirštais“ bei kas tai yra neregys, taip pat lankosi Santariškėse, 

neišnešiotų naujagimių skyriuje.  

Džiugu, kad net ir kiek vyresnio amžiaus respondentės mato galimybes ir turi norą mokytis 

visą gyvenimą:  Aš neturėjau tokios informacijos, nors vėliau iš kitų žmonių, kurie mokėsi, aš 

sužinojau, kad tai įmanoma. Kad įmanoma ir kad yra parama, ir kad galima mokytis ir aš dabar net 

turiu tokią idėją, kad aš net galiu mokytis, turbūt. Galbūt aš vėl pradėsiu mokytis, todėl kad nu kiek 

aš save pamenu ir nu gal dabar dėl ligos, nu ir kaip man tuoj 50-imt metų tuoj bus, nu bet visą savo 

gyvenimą man mokytis sekėsi mokytis gerai. (N.K.) 

Aš turiu (bibliotekininkystės specialybę), bet ne aukštąjį. Visi nori su aukštuoju. Nu, reikia pabandyt, 

paklaust, mažu kartais... (S.Z.) 

  



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

68 

Dalyvavimas darbo rinkoje 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 27 str.  numato teisę į 

galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš 

laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, 

kuri yra atvira, tinkama visiems ir prieinama neįgaliesiems. 

 

Darbas: vienintelė vieta, kur aš buvau reikalinga 
 

Darbas reikšmingas kiekvieno asmens gyvenime ne tik dėl pajamų 

ar saugumo jausmo, bet ir kaip būdas išreikšti ar įprasminti save, 

plėtoti socialinius ryšius. Laikas, praleistas dirbant, sudaro ženklią 

žmogaus produktyvaus gyvenimo dalį. Kalbant apie negalią 

turinčius asmenis, dalyvavimas darbo rinkoje gali būti laikomas jų 

sėkmingos socializacijos bei funkcionavimo visuomenės gyvenime 

rezultatas – pvz., įgyto išsilavinimo, turimų darbinių įgūdžių, 

drausmės, patikimumo ir kitų pozityvių asmenybės savybių 

išdava. Taigi, sėkmingas įsidarbinimas ir gebėjimas išsilaikyti 

darbo vietoje yra reikšmingos prielaidos įveikti šios socialinės 

grupės socialinę atskirtį. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

paskutinių kelių metų ataskaitose pastebimas skundų dėl 

diskriminavimo atvejų darbo santykių srityje gausėjimas: skundžiamasi lygių teisių 

pažeidimais įsidarbinant, nustatant darbo užmokestį, darbo sąlygas. Ypač padaugėjo skundų, 

kuriuose dirbantieji susiduria su diskriminavimu atleidžiant  iš darbo. Diskriminacija dėl 

negalios yra viena pagrindinių aplinkybių, kurias nurodė iš darbo atleisti pareiškėjai.  

Negalią turintiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, nustatomas 

darbingumo lygis. Tai – kompleksinis vertinimas, atliekamas atsižvelgiant ne tik į 

   

“Su darbu buvo sunku ir 

mane netgi kitos ligonės 

dar ligoninėj perspėjo, kad 

jeigu tu gausi grupę – tai 

tau bus labai sunku 

įsidarbinti ir tai tikrai 

pasitvirtino ir aš jau 

nešneku apie tai, kad aš nu 

nėjau ten į mediciną, man 

tada aiškiai pasakė, kad tu 

negalėsi sesele dirbt su 

savo diagnoze.” 

   

“..aš ko gero apskritai 

neidentifikavau savęs kaip 

neįgalus asmuo. Man 

kažkaip atrodė - turiu ten 

kažkokių negalėjimų. Bet 

man visiškai nebuvo... 

visiškai nebuvo jausmo 

kad aš toje atskirtyje. 

Absoliuč nebuvo.” 
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medicininius, bet ir į funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus, ribojančius asmenis 

darbingumą. Darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis darbingumo lygio nustatymo 

kriterijų aprašu ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu6. 

Negalią turinčių asmenų dalyvavimas darbo rinkoje yra viena iš prioritetinių užimtumo 

skatinimo sričių, ji susijusi su šios asmenų grupės integracija į švietimo sistemą, kvalifikacijos 

kėlimu ir mokymusi visą gyvenimą bei verslumo skatinimo priemonėmis, taip pat – 

darbdaviams adresuotais darbo vietos įrengimo ir pritaikymo, atlyginimo kompensavimo 

mechanizmais. Integruodamiesi į darbo rinką, negalią turintys asmenys įgyja solidų 

darbuotojo, o ne socialinės paramos gavėjo statusą. Tai reiškia ir pasikeitusį jų statusą 

socialinių garantijų sistemoje. Dirbantiems negalią turintiems asmenims nemažinamos 

socialinės neįgalumo išmokos, jos perskaičiuojamos ir didėja augant darbo stažui: Valstybinės 

socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos priedas už stažo metus apskaičiuojamas taip 

pat kaip ir valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos priedas už stažo metus. 

Asmenims, netekusiems 45–55 procentų darbingumo, taip apskaičiuotas priedas mažinamas 

50 procentų. (LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 32 str.).  

Tačiau dirbantis ir atitinkamai didesnes pajamas gaunantis negalią turintis asmuo netenka kitų 

lengvatų, priklausančių nuo pajamų – dalinės kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį bei 

už socialinio būsto nuomą; nemokamų socialinių paslaugų namuose; vienkartinės pašalpos 

iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžio, teisės gauti socialinį būstą arba toliau gyventi jame. 

Tokia sistema palieka spragų įvairioms neskaidraus lankstumo formoms, pvz., dalis 

atlyginimo mokama „vokeliuose“, arba, kaip minėjo kelios respondentės – sutinka dirbti už 

mažą atlyginimą pusiau visuomeniniais pagrindais. 

Penkios tyrimo dalyvės (visos – turinčios judėjimo negalią) kalbėjo apie ypatingą darbo svarbą 

savo gyvenime, tačiau jų jautrūs pasakojimai leidžia suvokti paties darbo proceso, o ne 

                                                      
6
 http://www.ndnt.lt/index.php?359413402  

http://www.spcentras.lt/Svarbiausi-socialines-statistikos-rodikliai-807.html
http://www.ndnt.lt/index.php?359413402
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uždirbtų pinigų svarbą šiai socialinei grupei: Neįgaliam žmogui... fiziškai neįgaliam žmogui yra 

sunkus tas žinojimas, kad tu nedirbi, kad tu neatneši kažkokios tai naudos sau ir visuomenei... nu 

pavyzdžiui aš turiu tą jausmą. (V.Š.). Išsamiai apie savo darbą medicinos sesele mokykloje – 

internate pasakojusi judėjimo ir regos negalią turinti pašnekovė apibendrino, jog: Tai ten 

[darbovietė] buvo vienintelė vieta, kur aš buvau reikalinga. (M.Ž.).  

Įdomi darbinė veikla, geri santykiai su darbdaviais ir kolegomis, geri darbo rezultatai dviem 

pašnekovėms leido jaustis visavertiškai, net užmiršti savo fizinius trūkumus. Pašnekovė iš 

Kauno: tuos visus keturis metus, kai dirbau pas tą savo buvusį dėstytoją... aš ko gero apskritai 

neidentifikavau savęs kaip neįgalus asmuo. Man kažkaip atrodė - turiu ten kažkokių negalėjimų. Bet 

man visiškai nebuvo... visiškai nebuvo jausmo kad aš toje atskirtyje. Absoliuč nebuvo. (V.Š.). 

Gal iš pradžių taip biški žiūrėdavo taip kažkaip, bet nu sakysim, o dabar pvz. nejaučiu aš to žiūrėjimo, 

kad ta prasme kaip į neįgalią. Nėra to. (...) Kažkaip sakau vat nu tikrai nesijaučiu. (S.Ž.). Tačiau šios 

respondentės istorija leidžia daryti prielaidas apie jos darbdavių piktnaudžiavimą savo darbą 

mylinčia ir darbo vietą branginančia specialiste. Nors šiuo metu jai sudaromos sąlygos dirbti iš 

namų, dedamos pastangos pritaikyti aplinką, bet buvo įdarbinta labai nenoromis ir 

nepasitikint: Atvažiavau į darbą žinokit atsimenu pirmą dieną ir verkiau. Nes ta prasme žiauriai 

jautiesi, kai tave na įmeta kaip musę į barščius. Ir dar žiūri per padidinimo stiklą. Ar tu sugebėsi, ar 

nesugebėsi, (S.Ž.) ir gavo mažiau nei minimalų atlyginimą: aš dirbau tada man atrodo minimalus 

buvo gal aštuoni, gal šeši šimtai litų, aš dirbau pusę etato. Ir gaudavau tiktai tris šimtus. (S.Ž.) 

Pašnekovė teigė ir dabar gaunanti mažiau, negu priklausytų mokėti jos pareigas užimančiam 

teisės specialistui: gi kartais net kolegė sako man (...) tu, kaip juristė, tu tiek mažai uždirbi. (S.Ž.). Ji 

darbą labiausiai vertina dėl galimybės socializuotis, pakeisti aplinką, jaustis reikalinga ir, kas 

ne mažiau svarbu – nejausti užjaučiančio aplinkinių požiūrio: Man tas atvažiavimas, man netgi 

bendravimas prasiblaškai, tu pakeiti tą visą dieną, tu visiškai pvz. tu ne namuose prasiblaškai man jau 

(S.Ž.). 
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Didelė motyvacija dirbti penktajai respondentei padėdavo įveikti keliaujant į darbą 

sutinkamas fizines kliūtis, nepritaikytą visuomeninį transportą ir aplinkinių pašaipas: Dar 

dirbau, į autobusą neįlipau. Einu į darbą per kelis kvartalus Alytuj – tai purvas, pargriūnu. Pasikelt su 

mūsų liga – nepasikeliam. Tai perlipa: “mažiau narkotikų naudok, mažiau dažykis”. (...) Atsirasdavo, 

aišku, žmonių kurie įsisodindavo į mašiną ir paveždavo iki darbo. Nu labai nenorėjau darbo prarast. 

Labai norėjau dirbt stipriai, tai ėjau visais keliais. (Z.B.).  

Darbo paieškos: įrodyti, ką sugebi, ir netgi daugiau 
 

Negalią turinčių asmenų diskriminacija darbo rinkoje paprastai prasideda nuo sunkumų 

įsidarbinant. Judėjimo negalią ir 20% darbingumo lygį turinti respondentė ieškodama darbo 

jau darbo biržoje iš specialistų pusės juto ne palaikymą ir pagalbą, o nesupratimą: bet tu 

nedarbinga, - sako [darbo biržoje]. Sakau, kaip aš nedarbinga – dvidešimt procentų. Mes negalim tavęs 

registruot. Kaip negalit, sakau. Bet tu nedarbinga. Kaip nedarbinga, sakau, nu dvidešimt procentų, 

sakau. Sakau, taigi yra visiškas nedarbingumas. Taigi yra visiška negalia. Taip, aš suprantu, aš turiu 

visišką negalią aš jau nebepretenduoju į tą darbingumo amžiaus grupę. Žinokit taip į mane atsimenu 

pasižiūrėjo. (S.Z.). Ir respondentė tęsia savo pasakojimą apie tai, kaip galiausiai, gavusi 

specialiai jos atvejui skirtą Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymą, tapo registruota 

bedarbe: Ir tiesiai šviesiai pasakė: žinot, jūs pirmoji. (S.Ž.). 

Ne mažiau įdomi kitos pašnekovės, turinčios regėjimo negalią, patirtis bandant suderinti 

dienines studijas su dalyvavimu darbo rinkoje (kaip tai gana įprasta vyresniųjų kursų 

studentų tarpe) ir pasinaudoti remiamojo įdarbinimo paslauga (į kurią gali pretenduoti 

negalią turintys asmenys, kaip tai numato Užimtumo rėmimo įstatymas). Tačiau Užimtumo 

rėmimo įstatymo (2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694 7 ) 2 str. bedarbius apibrėžia kaip 

„nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę 

                                                      
7 Nauja įstatymo redakcija nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.: Nr. XI-334, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 86-3638 (2009-

07-21) 
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mokymo formą, (...), įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip 

darbo ieškantys asmenys ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse“ ir 

pašnekovė negalėjo pasinaudoti šio įstatymo numatomomis garantijomis: Taip, mano darbdavė 

vat taip [pasinaudodama Užimtumo rėmimo įstatymu] būtent norėjo mane įdarbinti, bet jai vargšei 

nepasisekė, nes aš esu dieninių studijų studentė. O dieninio skyriaus studentai yra nesubsidijuojami. 

Tai dėl to nusprendė man mokėti tris šimtus. Jo nesubsidijuoja, žinok, nu nes tipo jeigu tu studijuoji 

dieniniam, kaip tu gali dirbti. Aš aišku manau, kad  gali ir dirbti. Bet jau paskaitų lankymas tai yra. 

(V.B.). 

Respondentės pasakojo ir apie kitas kliūtis Lietuvos teisinėje bazėje, trukdančias įsidarbinti 

negalią turintiems asmenims. Įsidarbinęs ir didesnes už nustatytą minimumą gaunantis 

negalią turintis asmuo praranda teisę į kitas garantijas, pvz., į jam suteiktą socialinį būstą: 

Lubos pradeda skaičiuotis lubos, nes nu Vilniuje tarkim tos lubos kada tu dar gali.. Turi teisę į tą 

socialinį būstą.. Ir man atrodo, jeigu neklystu, trylika tūkstančių du šimtai, aišku tai yra.. (...) Nes už 

darbą trylika tūkstančių Vilniuj būsto ir apskritai nežinau kokiam mieste, kad tu ar ten įsigytum, ar 

kažkaip. Vėl gi kai tu turi kažkokius specialiuosius poreikius, tai tau to būsto vis tiek reikia specialaus, 

pritaikyto.. Nu ta prasme esu iš tikrųjų labai tokioj situacijoj, kad tu kaip, kaip uždaram rate, ta prasme, 

nes tu neturi nei būsto... ir tu neturi tos galimybės. Nu sveikatos ten nedaug turi, bet jeigu ir turėtum, 

tai neturi tos galimybės net ir normaliai kažką daryti legaliai... (D.M.) 

Ne tik mažas darbingumo procentas, bet ir turima psichosocialinės negalės diagnozė yra 

kliūtys įsidarbinant. Šias aplinkybes pabrėžė šią negalę turinčios respondentės: nelabai ima kas, 

nes pasižiūri, kad ten tas tas tas, tai neima, pamato, kad su psichika, tai viskas. (G.R.). Su darbu buvo 

sunku ir mane netgi kitos ligonės dar ligoninėj perspėjo, kad jeigu tu gausi grupę – tai tau bus labai 

sunku įsidarbinti ir tai tikrai pasitvirtino ir aš jau nešneku apie tai, kad aš nu nėjau ten į mediciną, man 

tada aiškiai pasakė, kad tu negalėsi sesele dirbt su savo diagnoze. (Ž.A.). 

Respondenčių nuomone, reikia ypatingos motyvacijos negalią turintiems ir įsidarbinti 

ketinantiems asmenims: pradžiai buvo taip, kad turėjau įrodyti, kad sugebu ir netgi daugiau turėjau 
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įrodyti. Vat, nes vis tiek tas buvo tas toks pas darbdavius yra toks, jeigu tu esi neįgalus, man toks 

jausmas, nesvarbu ką tu esi baigęs, vis tiek tu turi įdėti daug daugiau pastangų ir įrodyti, kad tu tikrai 

sugebi. (S.Ž.). 

Tik viena pašnekovė minėjo, jog kelias į darbo rinką buvo sklandus. Svarbu paminėti, jog ji, 

turėdama klausos negalią, įsidarbino ir savo tolesnę karjerą tęsė dirbdama su tokią pačią 

negalią turinčiais asmenimis: Pirmą darbą lengvai radau, norėjau dirbti, kurčiųjų profesinėj 

mokykloj, po to darželyje, po to kurčiųjų mokykloje. Profesinėje buvo įdomiausia, galėjau padėti vaikams, 

buvau auklėtoja. Daug pagalbos reikėjo. Norėjau organizuoti šventes, bendrauti, konsultuoti, nukreipti. 

(V.L.). 

Kitos dvi aukščiau aprašytos pašnekovės, susidūrusios su kliūtimis, pasielgė skirtingai. 

Psichosocialinę negalią turinti Ž.A. pradėjo dirbti neformaliai: tai aš dirbau privačiai. Aš slaugiau 

senus žmones, ką aš dar dariau? (Ž.A.). 

Regos negalią turinti V.B. iš pradžių sutiko dirbti už gerokai mažesnį atlyginimą, paskui ėmė 

kvestionuoti socialiai neteisingas aplinkybes: Taip, nes už tokį atlyginimą tiesiog negaliu dirbt, tada 

aš galiu savanoriauti. Nu nes tikrai, kada tau moka tiek, tada tiesiog pagalvoji, gal kažkur nueisiu 

pasavanoriaut. Tas atlyginimas mane pirmus tris mėnesius motyvavo, nes aš ėjau todėl, kad man buvo 

įdomu. O dabar, kadangi mano studijos eina į pabaigą mano poreikiai pradėjo augti. Aš tiesiog 

suprantu, kad aš vis tiek turiu iš kažko gyventi. Aš galiu savanoriauti, aš galiu kažkam kažką padėti, bet 

aš vis tiek iš kažkur turiu turėti tų pajamų. Trys šimtai [litų] už aštuonias valandas kasdien. Toks 

atlyginimas manęs netenkina. Tai yra realiai, aš turėčiau dirbti 0,25 etato po dvi valandas į dieną. 

Dvi respondentės paminėjo sunkumus grįžtant į darbo rinką, susijusius ir su jų lytine 

tapatybe.  Lyginant moterų ir vyrų situaciją darbo rinkoje, moterys atsiduria mažiau 

palankiose padėtyje. Autoriai (Purvaneckienė, Purvaneckas (2001 8 ), Grybaitė (2005 9 ), 

                                                      
8 Purvaneckienė, G.; Purvaneckas, A. 2001. Lietuvos visuomenės požiūrio į moteris politikoje kaita 1994–2000 metais, iš 

Lietuvos sociologija amžių sandūroje: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 43–48. 
9 Grybaitė, V. 2005. Lyčių ekonomikos teorijos apžvalga. Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 6(2): 

94–100. 
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Brazienė10 (2005), Brazienė et al11, 2008) išskiria šias moterų sutinkamas specifines kliūtis, 

trukdančias dalyvavimui darbo rinkoje: moterys dirba mažiau prestižinėse darbo vietose ir jų 

darbo užmokestis už tą patį darbą yra mažesnis. Dviejų diskriminacijos pagrindų – lyties ir 

negalės – sąsajos šias kliūtis dar labiau pagilina. Tyrimas parodė, jog negalią turintiems 

asmenims sunkiau yra įgyti specialybę, rasti darbo vietą, joje išsilaikyti, o ilgam (dėl vaiko 

auginimo) sustabdžius savo profesinę veiklą – vėl į ją sugrįžti. Siuvėjos specialybę Valakupių 

reabilitacijos centre įgijusi judėjimo negalią turinti A.J. išvyko gyventi į Lazdijus: Baigės tas 

darbas Vilniuj, nu ir jau laukiaus vaikelio, paskui vaikas gimė. Na, paskui, taip va, užsimiršo. O dabar 

reikėtų, aišku, viskas prisimint, nes jau praėjo 10 metų. Bet šiaip tai labai norėčiau siūt ir man jau dabar 

patinka. (A.J.). Tačiau ilgai nedirbant, prarandami darbiniai įgūdžiai, mažėja motyvacija ieškoti 

darbo, taip pat trūksta palaikymo šeimoje ir pašnekovė nedemonstravo konkrečių ketinimų 

grįžti į darbo rinką: Vaikas paaugo. Tai vat, sakė vyras, dabaigs mokslus [vaikas], o tada aš eisiu 

mokytis. (A.J.)  

Bibliotekininkystės specialybę ir darbo mokykloje patirties turinti S.Z. išėjo iš darbo gimus 

vaikui. Nors darbo tikybos mokytoja metus ši pašnekovė prisimena labai gražiai: Buvo super 

fantastiški metai. Man labai patiko ir su vaikais mes sutarėm. (S.Z.), dabar tik labai abstrakčiai 

pamąsto apie grįžimą dirbti, daugiau orientuodamasi į kliūtis, negu į galimybes: Dar galvojau, 

kad kai pagerės sveikata, grįšiu į mokslus, bet, kur tau, kai dabar dar mokama. (...). Ir dabar 

bibliotekininkystė ir tikyba užkištos vietos. Nebus kur dirbt. Ir, be to, dėl epilepsijos į mokyklą, 

pavyzdžiui, manęs niekas neleis. [išsilavinimą] Aš turiu, bet ne aukštąjį. Visi nori su aukštuoju. (S.Z.). 

  

                                                      
10 Brazienė, R. 2005. Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Kaunas: KTU. 80 p. 
11 Brazienė, R.; Guščinskienė, J.; Jankauskaitė, M.; Pečiūrienė, J.; Purvaneckienė, G.; Šeduikienė, J. 2008. Veiksmų planas, 

skirtas vertikaliai ir horizontaliai darbo rinkos segregacijai mažinti, ypač jaunų žmonių tarpe (18–29 m.), parengtas 

įgyvendinant projektą 

„Subalansuoto atstovavimo darbo rinkoje skatinimas, mažinant vertikalią ir horizontalią darbo rinkos segregaciją“, Kaunas.  
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Darbas negalės srityje arba socialinėje įmonėje 
 

Dauguma pašnekovių savo darbinę patirtį įgijo dirbdamos negalią turinčius asmenis 

jungiančiose organizacijose (dažniausiai – kurioms priklauso narystės pagrindu) arba 

socialinėse įmonėse. Šios įstaigos – pagrindinis negalią turinčių asmenų darbdavys. Viena 

vyriausių respondenčių R.R. dar tarybiniais laikais dirbo aklųjų kombinate. Nors darbas buvo 

monotoniškas, tačiau sudarė galimybę užsidirbti: Buvo normos, kiekvienas norėjome uždirbti. Tai 

ateisi iš ryto atsisėsi. Ir kalsi. Ir varysi. Na matot, kaip jeigu paimsim pagal tuometines kainas, žinokit 

buvo neblogos [algos]. Mes galėdavom, na bet tik tiek, kad buvo limituota. Mes galėdavom uždirbti 

nedaugiau šimta dvidešimt rublių. Nes jeigu uždirbsi daleiskim daugiau, dvidešimt vieną rublį jau, tai 

tada nuimdavo pensiją invalidumo. Nebuvo blogai. Nebuvo, nepasakyčiau. (R.R.). 

Kitos pašnekovės dirba negalės srityje (specializuotose mokymo įstaigose – kurčiųjų 

profesinėje mokykloje, kurčiųjų darželyje, negalią turinčių žmonių organizacijos leidžiamame 

laikraštyje, organizacijų projektuose, socialinio darbuotojo padėjėja, organizuoja renginius). 

Socialinės įmonės, kurių tikslas yra įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius (tarpe kitų – ir 

negalią turinčius) asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčius lygiomis 

teisėmis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbą, jų socialinę integraciją 

bei mažinti socialinę atskirtį12, nėra reikšmingas negalią turinčių moterų darbdavys. Tyrimo 

eigoje paaiškėjo, kad socialinėje įmonėje yra dirbusi tik viena pašnekovė, ir, beje, minėjo ją 

kaip ne itin patrauklią darbovietę.  

  

                                                      
12

 www.ldb.lt  

http://www.ldb.lt/
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Ypatingai geri darbo rezultatai: Manim ten taip tikėjo 
 

Darbinė veikla gali būti reikšminga individo saviraiškai, savirealizacijai, o darbe pasiekti geri 

rezultatai, vadovų pagarba ar kolegų pripažinimas, ypač negalią turinčiam asmeniui – labai 

svarbūs veiksniai jo savivertei. Dvi respondentės daug dėmesio skyrė savo sėkmingai darbinei 

veiklai aptarti. Judėjimo negalią ir teisininko išsilavinimą turinti pašnekovė pasakoja buvusi 

vertinama dėl savo principingumo ir reiklumo: Ir darbu tuo savo sakysim užsitarnavau ir ir 

generalinės direktorės palankumą, o ta generalinė direktorė buvo moteris jinai šiaip tokia žinot... 

sakykim, kad rasdavom bendrą kalbą ir netgi tokių dalykų kaip jai sakysim, nu, XXX, duodu laiko iki 

pusę mėnesio administracijos dokumentus pakratyk... tokia yra personalo vadovė, kuri sakysim... aišku, 

aš blogietė būdavau. Nu aš atrasdavau tai tą, tai tą. Nu sakau aš mėgstu jeigu dirbam, tai dirbam. Ir 

atsimenu, kai ta direktorė generalinė išėjo, išeidama iš posto jau ji pasakė, atsimenu, man patikdavo su 

tavimi dirbti, nes tu konkrečiai, aiškiai, detaliai ir greitai. (S.Ž.) 

Medicinos sesele specialiojoje mokykloje – internate dirbusi M.Ž. labai pabrėžė savo, kaip 

seselės profesionalumą (Aš turiu tokią įgimtą dovaną nuspėt tas ligas iš anamnezės. (...) ir aš nė karto 

nepražiūrėjau apendicito) ir savo autoritetą „sunkių“ vaikų tarpe (Tas vaikas tokios ir kleptomanijos 

turėjo, ir su peiliais kartais šokdavo... Ir jie kai nesusitvarkydavo, tai jau kviesdavo mane. O prieš mane 

nė vienas vaikas nėra pakėlęs ten rankos, aš nežinau, kaip aš taip susitvarkydavau..) (M.Ž.). Jos gilų 

emocinį ryšį su buvusia darboviete atskleidžia ryškų jausminį užtaisą turintys ir buvusiam 

darbui adresuoti teiginiai: Aš ten jaučiausi labai reikalinga, ir mane gerbė ten.. Aš ir iš darbo pati 

išėjau, nieks manęs nevarė.. Man nebuvo sunku, man buvo labai įdomu, ir mane ten ir gerbė ir mylėjo, 

ir padėjo man. (...) Manim ten taip tikėjo.. (M.Ž.). 
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Santykiai su kolektyvu: bendradarbiavimas ir konkurencija 
 

Respondentės, dirbančios žmones su negalia jungiančiose organizacijose, atsiduria tokią pat 

negalią turinčių žmonių kolektyve ir teigia gerai sutariančios su kolegomis: Tai dabar pas mus 

visi darbuotojai neįgalūs, tai čia nėr net jokių klausimų. Nu, mes visi tokie patys. (M.Ž.) Aš tai priimu 

ramiai, kadangi kiekvienas mes visi mes turime susirgimą [psichosocialinę negalią] ir dėl to susirgimo 

gali būti neadekvatus ėė bendravimas su kitais lankytojais arba net ir su darbuotojais. (D.L). 

Geri ir draugiški santykiai susiklosto mišriuose kolektyvuose, kur tėra nedidelė dalis negalią 

turinčių darbuotojų. Pastarieji sulaukia pagalbos, supratingumo smulkiose buitinėse detalėse: 

Mašiną ten prie pat praktiškai išlipi trejetą žingsnių ten statydavausi ir iškarto įeinu. Žino visi, kad tai 

mano vieta ir niekas neužstatydavo, tačiau jiems nereikia jaustis nepatogiai dėl pernelyg didelės 

užuojautos ar perteklinio noro padėti: o dabar pvz. nejaučiu aš to žiūrėjimo, kad ta prasme kaip į 

neįgalią. Nėra to. (S.Ž.). Įdomu pastebėti, kad juriste dirbanti judėjimo negalią turinti pašnekovė 

į kolegas kartais kreipiasi pagalbos kaip moteris į „stipriosios“ lyties atstovus, o ne kaip turinti 

negalią į „sveikuosius“ visuomenės narius: vyrai, sakau, būkit geri, sakau, nuplaukit man tą 

mašiną, aš gi nenusiplausiu. (S.Ž.). Galima daryti prielaidą, kad statybų sektoriuje veikianti 

įmonės kolektyvas yra daugiausia vyriškas, tad pagalbos ir dėmesio pašnekovė sulaukia ne tik 

dėl savo negalios, bet ir būdama moteris.  

Įdėdamos daugiau pastangų į atliekamą darbą, respondentės sulaukia ne tik daugiau 

pripažinimo, bet ir tam tikrų pavydo apraiškų iš kolegų pusės. Didžiuodamasi išskirtiniu 

vaikų dėmesiu ir atkreipusi dėmesį į mokykloje dėl to kilusį kolegų pavydą, judėjimo negalią 

turinti respondentė iš Panevėžio pasakoja: Man tiesiai šviesiai tiktai sakė: „Va, matai, tau kokias 

dovanas dovanoja.“ Buvo mano gimtadienis. Vaikai susižinojo ir sveikino mane su gimtadieniu. 

Dovanas dovanojo. O jai tik gėlių. Kaip čia dabar. Eilinė, kažkokia, mokytoja ir dovanoja dovanas. Lekia 

pirkt vaikai per pertrauką. Jai tiktai gėlių auklėtiniai, o tu net auklėtinių neturi. (S.Z.). 
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Santykiai su darbdaviais: bandyti nuslėpti negalią ar sutikti su mažesniu 

atlyginimu? 
 

Negalią turinčių moterų santykius su darbdaviais apsprendžia organizacijos tipas, veiklos 

pobūdis, asmeninės darbdavių savybės ir požiūriai, taip pat – jų pačių pastangos siekiant gerų 

darbo rezultatų. Respondentės, ypač palankiai atsiliepiančios apie savo darbovietę ir darbo 

patirtį (buvusią ar esamą), taip pat minėjo iš pradžių kilusius sunkumus įsitvirtinant ir įgyjant 

darbdavio pripažinimą, ypač pabrėždamos savo pačių įdėtas pastangas: Bet aš pati save turėjau 

pasistatyt į tą savo vietą. (R.S.) ir įrodžiau, kad galiu... (S.Ž.) 

Respondentės, dirbančios žmones su negalia jungiančiose organizacijose, dažniausiai turi 

vadovą su tokia pat negalia, kuris demonstruoja supratingumą ir palaikymą savo 

darbuotojams: Darbdavys pas mus yra labai humaniškas, suprantantis ne tik darbuotoją, bet ir 

besikreipiantį lankytoją. (D.L.). 

Socialinėje įmonėje dirbusi judėjimo negalią turinti V.Š. taip pat sulaukė direktorės 

supratingumo dėl nesėkmingų darbo rezultatų nepatrauklioje darbo vietoje ir neįdomioje 

srityje: Sakė, nu ten akivaizdu buvo kad jie suprato... tai jie taip irgi labai humaniškai direktorė sako nu 

aš suprantu kad tau čia neįdomu nu mes suprantam. Mes tave išleidžiam einamųjų tavo atostogų ir tu 

negrįžk, pasiieškok kažko kito. (V.Š.). 

Pasitaiko ir verslo sektoriaus darbdavių, kurie negalią turintiems darbuotojams teikia 

pirmenybę ir demonstruoja supratingumą negalės nulemtiems jų poreikiams. Per krizę 

darbdavys mažindamas darbo apimtis turėjo atleisti vieną iš dviejų darbuotojų, vykdančių tas 

pačias funkcijas ir pasirinko atleisti negalės neturinčią darbuotoją. Kadangi respondentė 

kalbėjo apie Rusijos krizės laikotarpį (1998 metus), tuo metu dar neveikė Užimtumo rėmimo 

įstatymas (2006), kurio teikiamos garantijos negalią turintiems asmenims galėjo paskatinti 

darbdavį pragmatiškai apsispręsti negalią turinčios darbuotojos naudai. Kita judėjimo negalią 

turinti respondentė pasakojo apie darbdavio pastangas pritaikyti patalpas jos poreikiams: Po to 
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persikėlėm į naujas ten patalpas. Atsimenu vėl tas pats. Logistikos ten tas direktorius: vyrai, 

pasimatuojat, kiek klozetas. Lygiai taip pat ir, kad nebūtų priglausta prie sienos, kad biškį toliau. Ar dar 

kokią atramą, ar ką kai jau XXXX [tyrimo respondentė] atvažiuos, pažiūrėsim. Viską įmanoma padaryti 

ir daug lėšų nekainuoja. (S.Ž.). 

Tačiau tas pats darbdavys, naudodamasis negalią turinčios darbuotojos motyvacija ir noru 

dirbti, suteikdamas teisę dirbti iš namų, moka jai sąlyginai mažesnį atlyginimą. Itin mažu 

atlyginimu skundėsi ir kita pašnekovė: Todėl, kad labai mažai moka ir, tiesiog, aš galbūt ieškau šalia 

to darbo. (...). Trys šimtai už aštuonias valandas kasdien, Toks atlyginimas manęs netenkina. Tai yra 

realiai, aš turėčiau dirbti 0,25 etato po dvi valandas į dieną. (V.B.).  

Gana dažnas reiškinys, ypač tarpe psichosocialinę negalią turinčių asmenų, yra vengimas 

atskleisti darbdaviams neįgalumo faktą, tačiau tyrime tokios informacijos gauta buvo labai 

nedaug. Tik viena apklaustoji minėjo nuslėpusi nuo darbdavio progresuojantį savo negalės 

pobūdį: Tai ne, - tai trečią grupę… Nu maža, kas trečią grupę turi?  Su trečia dirbi.. Ir dirbi. 

Progresuojanti judėjimo negalia. (Z.B.).  

 

Darbo vietos pritaikymas 
 

Darbo vietos pritaikymu judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams labai patenkintos buvo 

dvi pašnekovės. Vienam minėjo ES fondų lėšas, kurios buvo panaudotos universiteto 

patalpoms pritaikyti: tai mes padarėm labai daug pritaikymų universitete: ir keltuvai buvo įrengti, ir 

pandusai, ir užvažiavimai. Tai, vat, tada, prieš kelis metus, pasijutau normaliai universitete (A.P.).  

Kita pašnekovė, nors dažnai dirba iš namų ir yra vienintelė negalią turinti įmonės darbuotoja, 

didžiuodamasi pasakoja darbdavių dedamomis pastangomis sudaryti jai patogias sąlygas: 

buvo laiptelis sakysim, kuriuo aš neužlipu padarė pandusiuką taip specialiai dėl vieno žmogaus. Jokių 

problemų, ir ir ten sakysim net gi praėjimui tikrai buvo durų pločio toks praėjimas į lauko tokią pro 

lauko terasą ir ant viso to sakysim va pandusiuko. O man va taip padarė. Po to ten sakysim tualete ten 
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ten kažkaip irgi, kai truputį ten remontavo atsimenu, irgi klausė tau aukščiau klozetą ar žemiau. 

Ateinam, pasimatuojam maždaug. (S.Ž.). 

Ketinimai dirbti savarankiškai 
 

Įgyvendinant LR Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatas, negalią turintiems asmenims siūloma  

negrąžinama valstybės parama nuosavo verslo kūrimui. Nuosavo verslo susikūrimui negalią 

turintis asmuo gali gauti iki 40 minimalių mėnesinių atlyginimų dydžio paramą, ja gali 

pasinaudoti Darbo biržoje registruoti asmenys, kurių darbingumas neviršija 40%. 

Įgyvendinant ES remiamus projektus, visoje Lietuvoje buvo organizuojami verslo pagrindų 

mokymai negalią turintiems asmenims. Tarp tyrimo dalyvių pasitaikė ir turinčių savo verslą, 

ir turinčių daugiau ar mažiau rimtų ketinimų jį steigti.   

Viena Mažeikiuose gyvenanti, judėjimo negalią turinti respondentė minėjo turinti savo teisinių 

paslaugų įmonę (S.Ž.). Kita, lankiusi verslo centro organizuotus kursus ir turinti savarankiško 

darbo patirties, ketina kurti savo grožio saloną. Kaune gyvenanti pašnekovė svarsto apie savo 

gebėjimus kurti verslą: norėtųsi savo verslą, nes vistiek yra visokių įgūdžių, ir puslapius susitvarkyti 

(M.Ž.), tačiau kol kas konkrečių minčių ir pakankamos motyvacijos neturi: Vienas tu nelabai 

gali, reiktų su kažkuo... (M.Ž.).  

Psichosocialinę negalią turinti pašnekovė, turinti medicinos slaugytojos išsilavinimą, dėl savo 

darbingumo lygio ir negalės formos negali dirbti pagal specialybę, todėl savo gebėjimus 

realizuoja dirbdama neformaliame sektoriuje: Pagal skelbimus surasdavau žmones ir jo ėjau, 

slaugiau senus žmones ir šitą darbą aš dirbau nemažai, aš jį dirbau gal kokius šešis metus, nes nu aš 

suprasdavau, kad oficialų darbą man susirasti bus labai sudėtinga, o žmonės kai sužinodavo, kad aš 

medikė pagal savo išslavinimą, nu tai jis norėdavo, kad aš ateičiau ir jį slaugyčiau. Tačiau jai tenka ne 

tik dirbti, bet ir aktyviai ieškoti klientų. Nejaukiai jausdamasi, kad reikia siūlyti savo paslaugas 

naujiems, nepažįstamiems klientams, ji apsiriboja klientūra iš pažįstamų rato: Masažus aš 

darau, bet nežinau kaip ieškoti klientus, nes kažkaip tai duoti skelbimą laikraštyje ir eiti į namus pas 
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svetimus žmones nu kažkaip man nelabai, nelabai aš šito noriu. Nu tik tai pažįstamų ratas. Jeigu kažkas 

tai paprašo iš pažįstamų tada nueinu ir padarau. (Ž.A.). 

Atsitiktiniais neformaliais darbais užsiėmė ir viena judėjimo negalią nuo vaikystės turinti 

pašnekovė, niekada oficialiai nedirbusi: O kai aš dar vaikščiojau, tai kai buvo sakykim riesta, tai eini 

pagal skelbimą – sodą sutvarkyt arba namuose žmogui valgyt padaryt, skalbinius išplauti, vaistų 

nupirkti, ta prasme taip ir ėjau. (D.M.). Ši pašnekovė tvirtino niekada nedirbusi, lygiai kaip ir 

kita, regos negalią turinti respondentė, kuri teigia: Nesu niekada dirbusi ir nežinau. Bijau net 

galvot apie darbą. Ši pašnekovė savikritiška savo atsargios ir neiniciatyvios natūros atžvilgiu: Jei 

aš nekviečiama, tai.. Aš sakau, aš linkusi esu ne pati kažką daryt, o vat laukt. Mano kaltė, bet aš laukiu. 

Neturėdama darbinės patirties, ji skeptiškai vertina savo galimybes įsidarbinti ir neabejoja, jog 

negalią turintys asmenys sąžiningu būdu įsidarbinti negali:  Matau aš žmonių, kurie įsidarbina. 

Bet jau jie įsidarbina per naglumą, per naglumą, apgavystes. Va XXX. Na ir kas, kad jinai silpnaregė, 

bet ką jinai išsidirbinėjo... Jinai stengėsi meluot, kad tik įsidarbinti. (L.T.). 
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Pajamos ir socialinės garantijos 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 28 str. pripažįsta 

neįgaliųjų teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo šeimos 

nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, ir į nuolatinį 

gyvenimo sąlygų gerinimą ir imasi atitinkamų veiksmų, kad 

užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą nediskriminuojant dėl 

neįgalumo. 

 

Pajamos ir pragyvenimas  
 

Kalbėti apie pajamas respondentės nebuvo linkusios – dažniausiai 

kalbą nukreipdavo į sugebėjimą gyventi ir išgyventi iš tiek, kiek turi, 

į racionalų tvarkymąsi buityje.   

Apie pajamas respondentės, gyvenančios su kitais šeimos nariais, 

kalba gana optimistiškai : Nu, kaip šeimai pragyvent tai užtenka (A.J); 

Aš juokiuosi – kiek yra tiek užtenka. Aišku, būtų daugiau, būtų geriau 

(S.Z.);  Bet iš principo aš negalėčiau skųstis. Faktas ...gal ...kad jeigu tu 

turėtum didesnę krūvą tų pinigėlių, tų poreikių turėtum daug daugiau, ir 

jie gal būtų daug platesni. Bet ... (V.Š.).  

Respondentės supranta, kad gyvenant su kitais šeimos nariais yra kiek lengviau išlaikyti 

būstą, susimokėti mokesčius, tačiau per ekonominę krizę sumažinus išmokas, neįgalieji tai 

pajuto skaudžiai. Šiandien dauguma pašnekovių tikisi, kad bus atstatytos ankstesnės 

neįgalumo pensijos ir ekonominė jų situacija pagerės: Kai mažino pensijas (per krizę), tai nuo 

visiškos negalios nuėmė 135 litus. Dabar žada atiduoti nuo vasario, tik ar atiduos... ( I.L.); Nu tai,  - 

trys šimtai šeši... Va, sako dabar jau atstatys- tris šešiasdešimt. Nes jie mums „nuėmę“ po 

penkiasdešimt keturis iš tų trijų šešiasdešimt.  Tai va, sako, atstatys... Tai tadu dar dasidės... Nu tai vis 

   

„Vaistus kompensuoja, bet 

ne visus. Ir šį mėnesį reikia 

pirkti vaistus, nu nėr 

pinigų. Aišku, čia tos  

šventės, viską. Galėtum 

nepirk dovanų, bet kaip 

nepirkt, nes visi perka. 

Laukia gi vaikai, nori. Tai 

va. Dėl to tai biškį liūdna, 

bet ką daryt.?“ 

   

„Tam žmogui, kuris 

stengiasi - padėt reikia, o 

mūsų valstybės kokia 

politika yra?  Tam, kuris 

nieko nedaro, padėt reikia. 

O jeigu tu kapstaisi - tai 

kapstykis, bet jeigu tu 

nieko nedarai – tai tau 

socialinė pašalpa, tau 

malkų atveš, tau telefono 

nupirks tą kortelę... tai 

mes auginam tinginius.“ 
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tiek jau va. Nes tas žmogus, žmogelis irgi nedirba (žmogus, padedantis judėjimo negalią turinčiajai 

buityje) – man ir jam reikia. Gal ir striukelę už padėjimą nupirkt, ar ką? Praktiškai, man gi tie pinigėliai 

tai skiriami, kad aš padėčiau, kitam duočiau - kuris mane žiūri. (Z.B.).  

Akivaizdu, kad neįgalios moterys, gyvenančios su kitais šeimos nariais, turi kiek daugiau 

galimybių susitaupyti  lėšų kitokiems pirkiniams, kultūriniam gyvenimui, pramogoms. 

Svarbu pastebėti, jog bet kokie didesni pirkiniai yra nemažas iššūkis šeimų biudžetams: Nu, va 

dabar, va, pirkom spintą, tai kiek taupėmės metus laiko. Spintai... (A.J.). Nu kaip pasakyti... dėl 

susitaupymo kokiam nors kultūriniam dalykui, ar kokiam nors pirkiniui kurio tu smiertnai nori. Tai 

neatsitinka kad tai būtų „čia ir dabar“. Bet iš principo aš negalėčiau skųstis (V.Š.). Mes gyvenam vis 

tiktai dviese. Ir tai jau dvi kažkokios sumelės susideda, taip neatsitinka, kad taip jau viską pravalgai ir 

sukiši į tą nelemtą šildymą (V.Š.).  

Sunkiau pragyvena nepilnamečius vaikus auginančios neįgalios moterys: norėdamos 

patenkinti vaikų poreikius, jos aukoja savuosius:  Vaistus kompensuoja, bet ne visus. Ir šį mėnesį 

reikia pirkti vaistus, nu nėr pinigų. Aišku, čia tos  šventės, viską. Galėtum nepirk dovanų, bet kaip 

nepirkt, nes visi perka (juokiasi). Laukia gi vaikai, nori. Tai va. Dėl to tai biškį liūdna, bet ką daryt.? 

(S.Z.) ; Būreliams neužtenka, darželiai mokami  (V.L.). Auginusi paauglius moteris prisimena, kad 

sunkus metas buvo, kai 15 ir 18 m. vaikus reikėjo tiesiog išmaitinti: Jie (vaikai) suvalgydavo daug 

daugiau. Jie greitai auga... Du šimtai šešiasdešimt minimumas žmogui buvo. Ir mūsų aštuoni šimtai, 

padalina iš trijų – viskas- mes labai pasiturintys žmonės  (A.R.).  

Pašnekovės taip pat mini, kad būtų gerai, jei individualios priežiūros specialisto paslaugos 

būtų nemokamos, kad šeimos narius, nuolat slaugančius neįgalius asmenis, retkarčiais 

pavaduotų slaugos specialistai (samdyti tokiems specialistams trūksta lėšų); anksčiau 

turėjusios ateinančias pagalbininkes, judėjimo negalią turinčios mamos buvo priverstos jų 

mokamų paslaugų atsisakyti dėl pasikeitusios finansinės padėties  ar tiesiog padidėjusių 

mokesčių („pabrangus elektrai“).  
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Norėjusios įsigyti stambesnius pirkinius, respondentės keitė butus (iš didesnio į mažesnį, kad 

liktų automobiliui bei buto pritaikymui (A.P.); prašė šeimos narių pagalbos (S.Ž.); pardavė 

paveldėtą tėvų žemę (R.R.) ir pan.  

 

„Vaistam, apmokėt už paslaugas ir maistui. Viskas, nieko nelieka...“ 
 

Gyvenančios vienos neįgalios moterys  pasakoja, jog taupiai gyvenant – galima išgyventi. 

Trumpai situaciją iliustruoja ši pašnekovės G.R. frazė: „Vaistam, apmokėt už paslaugas ir maistui. 

Viskas, nieko nelieka...“ 

Respondentės dalinasi „išgyvenimo“ paslaptimis: “. Na, man tai tų pinigų gyvenant name be 

patogumų, kur aš turiu mokėti tik tai už elektrą ir šiukšlių išvežimą, nusipirkti malkų žiemai, tai man 

tų pinigų tai kaip ir užtenka (D.L.); Matot aš esu labai taupi, matot šitas namas be radiatorių... Aš pečių 

turiu, aš labai taupi. Su malkom yra vargo... bet. Bet kadangi mano mokesčiai maži, tai užtenka. (M.Ž. – 

judėjimo negalią turinti moteris). 

Moterys mini, kad yra išmokusios gyventi pagal pajamas, nesiskųsti, net jei mokesčiai už butą 

sudaro trečdalį  pajamų, o vaistai – labai brangūs ir nekompensuojami. Ir pamini, jog labai 

pikta, kad  vaistinėse taikomomis  nuolaidomis jos pasinaudoti praktiškai negali: Žinot, dėl ko 

labiausiai pikta? Vaistinės, kada jose akcijos vyksta: studentam ir senjoram. Nu aš nesu nei studentė, nei 

senjorė... (R.S.) .  

Beveik visos pašnekovės mini, kad naudojasi įvairiomis akcijomis, nuolaidomis, nuolat seka 

išpardavimus ir pan.; kelios džiaugiasi gaunančios maisto produktų paketus, kas padeda 

taupyti. Išlaidų planavimas – svarbus visoms neįgalioms moterims:  ... aš suplanuoju tiesiog ir po 

lygiai išleidžiu tuos pinigus. (Ž.A.), Nu dabar, jeigu tą „visišką“ [negalią pripažintų] – jau skaičiuoju. 

Gal gi bus geriau, biškį... Čia gi visą tą stogą visą [tvarkyti, nes prakiuręs]... (Z.B.).  



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

85 

Noras pasirūpinti vaikų ateitimi – svarbus neįgalioms moterims: vienintelis dalykas dėl ko aš 

noriu turėti daugiau pinigų, tai mano dukros ateitis, tai pagrindinis, galima sakyti, mano stimulas 

gyvenimo (Ž.A.).  

Pinigų vaikų poreikiams tenkinti neturėjimas kelia liūdesį: ... vaikas (sergantis) paprašo ką nors 

nupirkti, negali leisti sau nupirkti jau to mažmožio pradžiuginti, kad nebūtų taip liūdna dėl ligos. Kokį 

nors daiktelį nupirkti ar ten šokoladukų ar kinderių, ten tų kiaušinukų. Žodžiu pinigų nėra per 

daugiausiai, tikrai nėra, minimumas (S.Z.). 

Jauna moteris, kuriai padeda darbingo amžiaus tėvai, nesureikšmina pragyvenimo kaštų, 

sakydama: Ką aš žinau, gerai man sekasi išgyventi, nes aš manau, kad pinigai gyvenime nėra 

svarbiausias dalykas. Gyvenime yra svarbu tavo gyvenimo kokybė, tai kaip tu jautiesi, tai kai tu esi 

pilnavertis ar nepilnavertis, tai kiek tu gali padaryti...  o kas liečia maistą, man užtenka aš negaliu 

skųstis (V.B. ).  

Paklaustos apie finansines galimybes lankytis kultūriniuose renginiuose, didžioji dalis teigia, 

jog negali sau to leisti ir laukia nemokamų renginių arba pakvietimų ir neįgaliųjų organizacijų.  

Pašnekovės taip pat su nuoskauda sako, jog nuolaidos, kurios taikomos einant į renginius 

kitiems, neįgaliesiems dažniausiai negalioja:  Kiek renginių būna, ir visur nuolaidos – 

studentam, senjoram. Kitąkart ir nueitum, nes aš stengiuosi... Bet studentam ir senjoram. O aš 

dabar ką, aš rodysiu tą invalidumo pažymėjimą? Dabar vat atstatinėja pensijas, o slaugai 

neatstatinėja. 50 litų nusiėmė, bet man tai nemaži pinigai. Sakė, bus atstatyta nuo sausio 1 

dienos. Bet paskui – atšaukė... Va telefoną paėmiau tėvo vardu, nes jisai pensininkas. Banke, 

kai ėmiau kortelę, tai pensininkam kažkaip ten nereikia mokėti, o aš mokėjau pilną kainą. Aš 

siūliau jiems pažymėjimą, koks jums sakiau skirtumas? Ne, nepriklauso, sakė. (R.S.) 
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Būstas 
 

Tyrimas atskleidė, jog neįgalios moterys, nepaisant visuomenėje vyraujančio požiūrio į 

neįgaliuosius kaip į valstybės remiamus ir išlaikomus asmenis, yra išsprendusios savo 

gyvenamosios vietos problemas. Dauguma (15-a iš 20-ies) tyrime dalyvavusių respondenčių 

gyvena nuosavuose būstuose – butuose ar  namuose (namų dalyse). Tik vienos iš moterų 

šeima – socialinio būsto nuomininkai. Duomenys apie gyvenamąją vietą pasiskirstė sekančiai:  

 nuosavame bute, name gyvena 15 respondenčių; 

 nuomojame būste gyvena 2 neįgalios moterys; 

 socialiniame būste šiuo metu įsikūrusi 1 neįgalios moters, su neįgaliu vyru auginančios 

3 vaikus, šeima; 

 viena moteris tyrimo metu buvo benamė, trumpam prisiglaudusi pas pažįstamus, kad 

nereikėtų nakvoti nakvynės namuose; 

 viena respondentė tyrimo metu gyveno globos įstaigoje; 

 3 negalią turinčios laukia socialinio būsto; 

 viena neįgalioji, anksčiau turėjusi socialinį būstą, šiuo metu yra įsigijusi nuosavą 

nekilnojamą turtą.  

Paklaustos, kaip pavyko įsigyti nuosavą nekilnojamąjį turtą, moterys mini, kad: padėjo tėvai, 

uošviai, kiti artimieji; būstą turėjo įsigijusios iki tapdamos neįgaliomis; būstą „privatizavo“ 

prieš dvidešimt metų; paveldėjo ar tebegyvena su tėvais:  Mum nupirko tėvai. Tai dar, tais laikais, 

žinot, įmanoma buvo nupirkt. O dabar tai nežinau, dabar jau nieko.. (A.J. ); Nu, žinokit, aš galiu 

pasididžiuot, kad aš niekada nieko iš nieko neprašiau. Ir tą butą pati [įsigijau]. Nu man padėjo tėvas – 

remontą pasidaryt, ar ten nuveža kur.. Bet materiališkai aš visą laiką pati. (R.S.); Mano butas yra dar 

prieš nepriklausomybę gautas. Jis yra pagal eilę - stovėjau eilėje ir aš jį gavau, jį išpirko tada skaitėsi 

aklųjų draugija. Tai buvo išpirkus, reiškia jie nupirkdavo iš savivaldybės po keletą butų ir mums pagal 
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eilę duodavo tuos butus. Ir aš gavau tą butą. Paskui, kai prasidėjo privatizacija, aš jį privatizavau. 

(R.R.).  

Abi būstą nuomojančios moterys – neturi judėjimo negalios (viena – regos, kita – 

psichosocialinę). Judėjimo negalią turinčioms moterims išsinuomoti gyvenamuosius būstus 

yra sudėtinga: senos statybos daugiaaukščiuose nėra pritaikytų įvažiavimų, siauri liftai, durys, 

posūkiai, o naujuose namuose išsinuomoti nepavyksta dėl didelės jų kainos. Be to, 

nuomojantys būstus savininkai, išgirdę, jog nuomininkė – moteris neįgaliojo vežimėlyje, 

dažniausiai net nesusitinka su ja, sakydami, kad joms būstas greičiausiai netiks. Juk kiekvieno 

nuomojamo būsto tu negali pritaikyti savom reikmėm (D.M.). 

Tokioje situacijoje interviu metu buvo atsidūrusi ir viena iš pašnekovių– susitikimo metu ji 

pasakojo, kad glaudžiasi pas draugus ir aktyviai ieško išsinuomoti. Šiandien ta prasme tokia ir 

situacija, kad aišku priglaudė ten tokie draugai, bet mažas vaikelis auga, ir tą vaikelį iškraustė iš jo 

kambarėlio... vis tiek reikia būsto (D.M.).  Deja, išsinuomojimui kambario ar buto rasti nepavyksta 

dėl to, jog turi vienintelį reikalavimą – į būstą įvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu. Bijodama likti 

gatvėje, moteris, kuri taip pat stovi eilėje socialiniam būstui gauti, kreipėsi į savivaldybę 

prašydama pagalbos. Jai buvo pasiūlyta apsigyventi nakvynės namuose, kurie esą pritaikyti 

neįgaliesiems ir galėtų būti laikina išeitimi.  Nakvynės namų pritaikymas neįgalios moters 

poreikiams teoriškai yra pritaikytas: padaryti įvažiavimai, turėklai, platesnės durys. Visgi 

respondentė pasakoja, kad pvz. paprašius pasinaudoti neįgaliųjų tualetu, jis buvo „užkrautas“ 

valytojų daiktais, jame nebuvo krano, kriauklės. Nuvažiavus apžiūrėti gyvenamojo kambario 

(tiksliau – lovos), paaiškėjo, jog tarp lovų fiziškai negali pravažiuoti neįgaliojo vežimas, o ir 

pačios lovos yra tokios, iš kurių neįgalioji išlipti pati niekaip nebegalės. Situaciją iliustruoja ir 

pasakojimas:  Ten yra pandusas, užvažiuot gali, ten mačiau, kaip visada pas mus, pavyzdžiui,  

sanmazgai...  jeigu neįgaliųjų, tai būtinai dar kažkokios spintelės, kėdės, kokia nors skudurų  džiovykla 

ar kažkas... tu neapsisuksi ir neduok dieve tu ten ... O jei dar tave ar kažkas pasodint, turėtų, tai iš vis aš 

nesuprantu. (...) tuose pritaikytuose, nu tai buvo kriauklė. Atsiprašau, bet atlikai tualetinį reikalą, dideli 
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reikalą. Aišku ten jau apie tai, kad kažkokį  popierių rasti,  tai čia.. Čia ne, ne šneka, bet ta prasme nu jau 

ten susirandi  ten savo kažkokia servetėlę,  tai vienas reikalas, o paskui nu reikia vis tiek, kad lašas koks 

vandens, rankom nusiplauti... Nu ta prasme, tai to vandens nu nė su žiburiu nesuieškot,  nu paskui 

aišku radau, paskui aš apačioj ten atskirai, gal ten valytojai kibirą padėję. Na truputį palašinau, o 

apačioje nu ten buvo skudurų prikabinta. Ar ten valytojos, ar ten gyventojų, aš nežinau. ... atidaro 

nakvynės (kambario) duris, o ten trys močiutės pagyvenusio amžiaus. Tokie gultai, kaip Baliui Sruogai, 

panašiai, nu toksai žinai ... tai nieko dar, jeigu tik tie gultai, bet, kai tu atsistoji su savo rateliais, tai 

nelieka vietos nei tai močiutei... Supranti , - ir dar kaip tu atsikelsi? (D.M.). 

Įdomus ir pastebėjimas apie darbuotojų požiūrį į neįgalios moters būsto problemą: Susėdo 

komisija aptarti, ar čia jau man skirs tą būstą ar neskirs. Na ne būstą net,  tą  lovą, sakykim. .. žmonės 

gal labai geranoriški, bet labai rutiniški,  sako „mūsų socialinis darbuotojas jums padės socializuotis“. 

Kažkaip tada susimąstai - jeigu tu neturi gyvenamosios vietos, ar jau tu iš karto tampi nesocialus, 

užribio žmogus ar tu bendraut nemoki, ar kažkaip... nu ar kas čia su tavim staiga per mėnesį ar net per 

savaitę, kas čia atsitiko? (D.M. pati turinti aukštąjį socialinės pedagogikos išsilavinimą).  

Būsto pritaikymas 
 

Moterys, turinčios judėjimo negalią, interviu metu mini, jog būstas, kuriame gyvena, 

dažniausiai turi būti specialiai pritaikytas. Svarbiausi pritaikymo judėjimo problemų 

turintiems  elementai yra: slenksčiai, vonia, tualetas, įėjimas.  

Kadangi dauguma respondenčių turi nuosavus būstus, jų pritaikymas gali būti 

kompensuojamas.  Keletui respondenčių buvo įrengti įvažiavimai, vonios kambariai, bet 

dauguma įsirengė savo lėšomis, nes nenorėjo (nebegalėjo) laukti po keletą metų.  

Moterys planuojasi atlikti būsto remonto darbus pačios, taupydamos ar pasiimdamos 

paskolas: 

Taip, mano planuose yra ir remontas, būtų gerai namuose tualetą padaryti ir dušą bent jau. Bet tai / 

priklauso nuo pajamų. Mano pajamos neleidžia įrengti to namo taip, kaip aš norėčiau. Galbūt aš 
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susitaupysiu arba nuspręsiu, kad galiu paimti paskolą, kurią galėčiau išmokėti per dešimt ar dvidešimt 

metų. Nors nesiryžtu tokiai paskolai, nes kiek domėjausi aš tada turėčiau atiduoti visus savo pinigus. 

Nieko man neliktų, viskas būtų įrengta, bet kam to reikia, jeigu aš pati slogiai jaučiuosi. Kam man 

reikalingi tie patogumai, jeigu man pačiai bus blogai. (D.L.). 

Plačiau apie būsto pritaikymą – skyriuje „Pritaikymas ir mobilumas“.  

Socialinis būstas 
 

Kaip buvo minėta anksčiau, socialiniame būste gyvena viena respondentė (jos būstas – 

pritaikytas iš dalies:  yra įvažiavimas, platesnės durys, didelė vonia); viena – anksčiau gyveno 

(prieš kelis metus), tačiau šiuo metu ji įsigijusi bei už savo lėšas įsirengusi nuosavą butą 

(sunkesnė patirtis privertė ieškoti galimybių pačiai įsigyti ir įsirengti):  Kai skyrė tą butą, iš karto 

parašiau prašymą, kad pritaikytų neįgaliojo poreikiams, tai atsimenu po dviejų po trejų metų atėjo gal. 

Atėjo komisija, ... apsižiūrėjo. Aha, tai ką jums, čia tai tik slenksčius patvarkyt? Sakau: aš 

nenusiprausiu viena, nes ta dušo kabina pakelta aukštai, langų aš neprasidarau, nes yra seni senoviniai 

langai, balkono nėra, kur man rūbus džiaustyti. Vaikas mano dar buvo darželinukas, jūs norit pasakyt, 

kad jis rūbus į lauką išneš džiaustyt? - sakau vėl. Jie man sako: tai tau tik slenksčius? O aš prašyme tiek 

daug visko surašiau. (pastaba: toliau pakartoja tą patį, ką jau rašiau. ) (S.Ž. – našlė, viena auginusi 

mažametį vaiką).  

„Skaičiuojam - kiek gyvenimų reikia pragyventi, kad turėtum galimybę 

socialinį būstą gauti“ 
 

Visos 3 negalią turinčios moterys, laukiančios socialinio būsto, pasakoja, kad jokių lengvatų 

negalią turintiems asmenims nėra taikoma ir jie laukia socialinio būsto bendroje eilėje. 

Žinoma, eilės priklauso nuo konkrečios savivaldybės, o didžiųjų miestų (Vilniaus ir Kauno) 

eilės – tikrai įspūdingos:  viena būsto laukia jau 22 metus, kitai eilė gali ateiti gal po 30 - 40apie 

metų.    Ir aš toje eilėje stoviu nuo devyniasdešimt antrų metų. Tarkim paskutinis pranešimas buvo 

šių metų rudenį (2013). Kai įstojau aš į tą eilę aš įstojau aštuoniasdešimt trečia ar gal šešta 
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aštuoniasdešimt. Ir aš esu trisdešimt ketvirta dabar. Tai žodžiu, mes čia su neįgaliom panom kartais 

juokiamės ir skaičiuojam kiek gyvenimų reikia pragyventi, kad tu turėtum galimybę tą būstą gauti. (V.Š. 

). O socialinio būsto eilėj tai tiesiog esu aštuoni šimtai.. Aštuoni šimtai devyniasdešimt aštunta 

buvau,  kai stojau, o šita, o dabar aštuoni šimtai septyniasdešimt aštunta. Tai šitie nu gal trys metai 

praėjo .  O šitie socialiniai būstai tarkim juda tiek lėtai, kad jeigu judės tokiu tempu kaip juda va dabar, 

tarkim ten po dvidešimt  žmonių per tris ten metus, nu gal ten biškį daugiau... Plius, minus aš čia tik 

taip, tai paskaičiavau, kad po mirties galima turėti... (D.M. ) 

Gyvenusioji socialiniame būste pastebi, kad jei esi dirbanti, stengiesi nebūti našta – nuolat 

„balansuoji“ ant ribos būti iškeldintai iš socialinio būsto, nes turi kiek didesnes pajamas: Kai 

socialiniam tu gyveni, tu gali susitvarkyti, bet viskas bus ne tavo. Tai yra ne tavo, o tuo labiau, kai aš 

dar dirbanti buvau ir visą laiką „balansuodavau“ ant ribos. Ar aš telpu į tą socialinį statusą remiamą? 

Ir bet kokiu atveju buvo tikimybė, kad teks kraustytis. Jeigu peržengi ribą - tave meta lauk. Ir iš kitos 

pusės, aš negaliu kišti į būstą, kur po trijų metų mane gali išmesti laukan“. (S.Ž.) 

Įdomu buvo tai, jog judėjimo negalią turinti moteris pasakojo, kad nebematydama galimybių 

išsinuomoti ar gauti socialinį būstą, bandė pati kreiptis į bankus dėl paskolos,- taigi bandė būti 

tokia pati, kaip ir kiti visuomenės nariai. Jos patirtys – pateikiamos žemiau:  

Tada bandžiau: ėjau per keturis banku, kad duotų (paskolą). Susiradau sodą Salininkuose už 

šešiasdešimt tūkstančių ir paskaičiavau, kad jeigu gyvenčiau kruopom ir vandeniu,  ir nu ten jau labai 

nesirgti, ten vaisų nevartoti, mažiau vartoti, arba tiesiog būti tokios sveikatos, kokios esu, tai per 

dešimt  metų galėčiau. Atiduoti tai galima tuos pinigėlius, iš tų pačių pajamų atiduoti. Nu aišku bankui 

vienas dalykas, sugriežtėjus taisyklėms, nes tas pajamas tu vis tiek minimaliai turi, vienam banke buvo 

950 neatskaičius;  atskaičius mokesčius, kad tau pragyvenimui liktų ta suma. Tūkstantis šimtas dar 

vienam banke, tūkstantis du - tu jau turi gaut... Dar - pastatai ten mediniai, tai sakė, mediniai pastatai 

netinka kaip užstatas bankui, nes  tu turi dar užstatyti … (D.M.) 
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Valstybės paramos neįgaliesiems vertinimas 
 

 „Taip mes auginam tinginius“  

Valstybės kompensuojamos aplinkos pritaikymo priemonės plačiau aprašomos skyriuje 

„Mobilumas ir aplinkos pritaikymas“, o apie piniginę valstybės paramą moterys, kaip jau 

buvo minėta anksčiau, kalba nedaug (žr. „Lėšos“). 

Neįgalios dirbančios moterys, paklaustos apie tai, kaip vertina valstybės paramą 

neįgaliesiems, teigia, jog dirbantiems neįgaliesiems jokia valstybės parama nepriklauso ir 

stebisi, jog joms, besistengiančioms dirbti ir uždirbti, jokia pagalba nepriklauso:   

Nu nepriklauso, todėl kad aš dirbu. Jeigu gulėčiau ir nedirbčiau, televizorių žiūrėčiau ir nesistengčiau- 

tai man kompensuotų. Suprantat, bet jeigu aš noriu išlaikyti savo kokybę, būti tarp visų – tai... Va – pas 

mano kaimyną yra du suaugę ir turi vieną mergaitę. O aš esu neįgali ir esu našlė... suprantat? Tai aš 

suprantu,  kad ta lygiava turi būti, bet čia yra absurdas. Tam žmogui, kuris stengiasi - padėt reikia, o 

mūsų valstybės kokia politika yra?  Tam, kuris nieko nedaro, padėt reikia. O jeigu tu kapstaisi - tai 

kapstykis, bet jeigu tu nieko nedarai – tai tau socialinė pašalpa, tau malkų atveš, tau telefono nupirks tą 

kortelę... tai mes auginam tinginius.( A.R.) 

Įdomūs ir vertingi neįgalios moters – teisininkės pastebėjimai. Ji, turinti savo teisinių paslaugų 

įmonę, neteko galimybės pirmumo eile gauti būsto pritaikymo paslaugų, nors yra našlė ir 

augina mokyklinio amžiaus vaiką. Ji dirba kaip savininkė, o tai traktuojama kaip nedarbiniai 

santykiai, nes nėra darbo sutarties.  

Įstatymų mūsų spragos tokios. Aš dabar turiu savo įmonę teisinių paslaugų. Ir aišku, pirmumo eilė 

pritaikymui čia irgi būtų butų pritaikymas neįgaliajam. Pirmumo eilė - jeigu mokyklinio vaikai yra... Po 

to darbingi neįgalieji, paskui – tie, pas kuriuos  vaikas yra nepilnametis. Tai va, aš kaip ir atsistojau (į 

eilę), lyg ir darbinga, bet ir vaiką turinti. Dabar yra esmė tame, kad aš turiu individualią savo įmonę ir 

aš dirbu kaip savininkė - nedarbiniai santykiai darbo sutarties. Nes jeigu esi pati kaip savininkė - tu su 
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savim nesudarysi darbo sutarties...  Jie nemato -  nesvarbu, kad moku ir valstybei pelno mokestį. Kaip 

įmonė, bet jie nemato. Tai yra veikla, yra judėjimas, yra dirbama. Tai va. Pelno mokestį mato VMI, o ten 

yra parašyta, kad SODRA turi būti. Tokios gyvenime žinokit yra spragos Lietuvoje. 

Moterys norėtų dirbti ir uždirbti, turėti galimybę gauti paskolas, jas atiduoti, tačiau...  

… man iš vis yra nesvarbu, kad aš judu vežimėliu, -  ar  aš čia turiu visą laiką ištiesus ranką kaip sakyti 

prašyt išmaldos? Jeigu būtų kažkokios galimybės ar ten dirbti … kodėl būtinai viską turi duoti 

nemokamai. Neturi iš tikrųjų būti viskas nemokamai, moka kiti žmones,  tai ir tu susimoki, aišku. … 

Gerai jeigu mano darbingumas dvidešimt procentų, tai aš tuos dvidešimt procentų ir galiu 

užsidirbti... (D.M.) 

Džiugina, kad kelios respondentės mato situacijos kaitą – padaugėjo paramos neįgaliesiems:  

Paskutiniu metu pastebėjau, kad yra ta parama, iš tikrųjų neįgaliems yra ir labai daug visokių projektų 

(V.B.);  Yra,  kur galima nuvažiuoti ir paatostogauti, nes irgi nepigiai kainuoja... ir įspūdžiai ir sveikata 

pagerėja, žodžiu labai gerai. Pastebėjau, kad yra ta parama, tikrai yra. Daugiau negu buvo tais laikais 

kai aš susirgau, tikrai daugiau. (Ž.A.).  
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Privatumas ir saugumas 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 15 str. įtvirtina teisę 

nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar 

žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam. 

 

Fizinis saugumas: gal prie ratuoto nelips. 
 

Tyrime dalyvavusios negalią turinčios moterys labiausiai 

jaučiasi nesaugios situacijose ir aplinkose, kurių negali 

kontroliuoti ir kurios priklauso nuo pavojingos trečiųjų 

asmenų veikos – agresyvumo arba neatsargumo. Pašnekovių 

saugumo pojūtis gatvėje gerokai skiriasi priklausomai nuo 

negalės formos. Vienos pašnekovės jaučiasi saugios dėl savo negalės, kitos – todėl, kad imasi 

papildomų atsargumo priemonių, trečios pasikliauja atsakingais darbuotojais.  

Judėjimo negalią turinčios pašnekovės teigė besijaučiančios labai saugiai vien dėl savo 

bejėgiškos padėties, kurie labai akivaizdi potencialiam agresoriui: Gal valkiotis vakare gatve, aš 

nežinau, bet ir tai man kartais atrodo gal, jeigu kokią ponią puls, tai gal prie ratuoto nelips. Gal, vis tiek, 

pas juos ten išlieka kažkoks tai vidinis toksai stabdis, nes mes su viena padruške vis juokaudavome, kad 

jeigu užkalbins mus, na, mes jeigu gatve važiuosime ar pan., sakom, tai arba girtas, arba nuo 

konteinerio, arba koks nors panašiai. Na, turbūt jie įžiūrėdavo tuose ratuotuose savą. Tai, aišku, gal 

truputį grubus humoras, bet aš manau, kad vis dėlto, kaip bebūtų, mus visgi priskiria tai truputėlį 

mažumos ar tai kitokiai kastai. Ir šitie žmonės mus labiau mato kaip artimus, negu ten kažkokius tokius. 

(A.P.). Savo mieste aš nieko nebijau. Nu ir kas čia gali būti? Kas bus, tas bus.. Tuo labiau, kai eini per 

savo rajoną, o čia visas mano rajonas, taigi visi savi. (R.S.), 

Psichosocialinę negalią turinčių pašnekovių saugumo patirtys buvo labai skirtingos. Viena 

   

„Gal valkiotis vakare gatve, 

aš nežinau, bet ir tai man 

kartais atrodo gal, jeigu kokią 

ponią puls, tai gal prie ratuoto 

nelips. Gal, vis tiek, pas juos 

ten išlieka kažkoks tai vidinis 
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nors panašiai. Na, turbūt jie 

įžiūrėdavo tuose ratuotuose 

savą.“ 
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prisiminė kitų įstaigos gyventojų keliamą pavojų, kai šalia nėra atsakingų darbuotojų:  Pranas 

buvo, šitas Alikas, jie neprognozuojami. Būdavo taip sunku, mes užsidarydavome savo kambariuose ir 

sėdėdavom kaip lapės. (...) būna, kad čia nebūna nei vieno nei kito [darbuotojo]. O kai atvažiuoja, tai 

jooo, pasakojam kas buvo, pasakojam. (G.R.). Kita analogišką negalią turinti pašnekovė minėjo 

globos įstaigoje besijaučianti saugiai, nepaisant kitų įstaigos gyventojų būklės keliamo 

potencialaus pavojaus: Jaučiuosi saugi, nepaisant to, kad aplinkui ligoniai ir jų, nu ligonių, būklė yra 

skirtinga. Yra žmonės, kurie stipriau serga ir yra žmonės, kurie silpniau serga ir taip toliau, nu bet vis 

tiek man saugu, nes šalia yra budintis žmogus. (Ž.A.). 

Klausos negalią turinti respondentė gatvėje taip pat jaučiasi saugi ir užtikrinta, veikiausiai 

todėl, kad neturi neigiamos patirties: Rami. Žinau savo kelią, nors gyvenu Naujininkuose, bet 

stengiuosi būti atsargi. Yra kažkoks instinktas. Savisaugos. (...) Bijau tik girtuoklių, jei negali žinoti kur 

pasuks. Kiti kurtieji daug bijo, nes buvo užpulti, apiplėšti, tai bijo vis kad nepasikartotų. Tada atsiranda 

baimė. (N.K.) 

Nesaugiausiai gatvėje jaučiasi regos negalią turinčios pašnekovės. Nerimą joms kelia trys 

pagrindinės aplinkybės: 

Pirmiausia - kliūtys aplinkoje, Net ir pažįstamoje aplinkoje, eidamos išbandytais maršrutais jos 

turi būti labai atidžios nematydamos naujai atsiradusių kliūčių: Kažkur atsitrenki visokie 

reklaminiai skydai, arba daleiskim kas nors kokią duobę iškasa ane ant šaligatvio, yra buvę ir tokių 

dalykų, kad įkrenti, ir yra buvę visko per gyvenimą. (R.R.). Aš dėl saugumo kartais gyvenu 

bendrabutyje. Nes yra pėsčiųjų perėja, eičiau saugiai. Bet kartais būna juk žiemą slidu. (L.T.).  

Neatsargūs vairuotojai. Neregio lazdelė perspėja kitus visuomenės narius apie regos negalią 

turinčių pašnekovių problemas orientuojantis aplinkoje, tačiau kirsti gatvę nėra saugu dėl 

neatidžių vairuotojų: Ar gatvėje ar per gatvę turi pereiti ypatingai, nes čia ir tų vairuotojų kultūra 

nėra tokia, kad kad va jau eini, tegul ir su lazdele eini, ir per perėją, ir vis tiek žiūrėk vieną kartą yra 

buvę taip, kad man lėkė pro šalį vos lazdelė iš rankų neiškrito per perėją einant. (R.R.). 
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Negalės ir bejėgiškos padėties nulemta didesnė tikimybė tapti agresorių aukomis. Dvi regos 

negalią turinčios pašnekovės  pasakoja apie bauginančią „žingsnių už nugaros“ patirtį: Aš labai 

bijau, kai žmonės persekioja. Labai bijau. Tada aš bėgt noriu, visais zigzagais. Būna, va pavyzdžiui, 

universitete. Girdžiu, mane seka. Aš sustoju. Žmogus už nugaros sustoja. Aš pradedu eit, žiūriu – tas 

eina...  Ir tada norisi kudašių nešt. Ai, tada jau galų gale paklausia, gal jums padėt. Būna tokių atvejų... 

(L.T.).  

Tai būdavo iš viso jau baisu, tegu ir su ta lazdele eini, bet va išgirsti kur nors toliau kas nors eina ir ir 

nežinai kas ten eis. Ar tau griebs ar ne už rankinuko ar ne, ar kaip ir būdavo žinokit, kad drebėdavau. 

(R.R.). Ant lazdelės užvažiavęs vieną kartą buvo...  Arba kai aš ėjau su savo tiflopedagogu, su savo 

mokytoju. Vairuotojai kelis kartus nepraleido manęs, net einančios su palydovu. (L.T.). 

Pagrindinės negalią turinčių moterų naudojamos strategijos saugumui gatvėje nuo potencialių 

agresorių užtikrinti varijuoja nuo pasikliovimo kaimynais ar atsakingais darbuotojais iki 

padidintų saugumo priemonių, tokių kaip savigynos kursai, kuriuos lankė regos negalią 

turinti respondentė: Truputėlį per kūno kultūros pamokas savigynos elementarių dalykų pamokė, kaip 

ten riešą nulenkt, kaip galvą nusukt, truputėlį pamokė.... (L.T.) arba vengimas vaikščioti tamsiu 

paros metu. Klausos negalią turinti pašnekovė pabrėžia būtinybę siekiant saugumo 

maksimaliai sukoncentruoti savo dėmesį: Visada dairausi, stebiu aplinką, jeigu naktį reikia eiti, 

labai saugausi. Kurčia esu, žinau, kad neišgirsiu mašinos, einu toliau nuo krašto. Kiti girdintys 

išsigąsta žingsnių, o aš negirdžiu, man pliusas, einu ir dairausi. (N.K.) 

Pašnekovės teigė nededančios ypatingų vilčių į policijos teikiamą apsaugą: Tiktai čia aplinka 

tragiška. Čia autobusų parkas yra, ir aplink bendrabučiai. Ir pas mus banditėliai renkas, va ir vyrą buvo 

sumušę, tik įėjus, dideliam fojė. Aš vis einu ir raminu, einu ir raminu. Sako, kad kviečiau policiją. 

Sakau: „Kol atvažiuos – išsiskirstys.“ (S.Z.).  

Respondentės praktiškai nekalbėjo apie pavojus, kylančius dėl nepritaikytos namų aplinkos, 

išryškėjo tik viena situacija, kai judėjimo negalią turinti pašnekovė susižeidė savo namų vonios 

patalpoje: Visa akis, o Jėzau, siaubas kokia buvau, kai griuvau... Ant vonios krašto sėdėjau, dar 
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bandžiau dantis brūžint, paskui, galvoju, nusileisiu, galvoju, dar tualetą nuvalysiu – kai aš 

nepasidaviau [ligai].. Nu ir taip jau lenktis [bandžiau] link tualeto, kai pas mane viena ta patalpa, nu ir 

taip koja viena ir nuslydo – prisitaškiau ir nuslydo. Galva – tualetan, akis visa [sumušta]. Tai va tada 

tai – atsisėdau ant grindų ir verkiu. (Z.B.). 

Piktnaudžiavimo ir išnaudojimo atvejai: prašom nevogti 
 

Piktnaudžiavimo ir išnaudojimo atvejų pašnekovės minėjo ne tiek daug. Dvi psichosocialinę 

negalią turinčios respondentės labai griežtai patvirtino, kad niekas jomis nėra pasinaudojęs ar 

finansiškai nuskriaudęs dėl jų negalės: kažkas kad pasinaudotų mano sunkia padėtimi, tai tikrai 

nebuvo, tikrai nebuvo. (D.L.). Ne ne ne, niekada to nėra buvę, ne ne. (Ž.A.). Trečioji psichosocialinę 

negalią turinti respondentė, gyvenanti globos įstaigoje, teigia susidurianti su pasitaikančiomis 

nedidelėmis vagystėmis iš kitų gyventojų pusės ir bandanti su jomis kovoti gražiuoju: Va, aš 

net parašiau (parodė tris spinteles, kur sudėti lapeliai su užrašais „prašom nevogti“). (G.R.). 

Kaip ir fizinio saugumo atvejais, labiausiai pažeidžiamos dėl piktnaudžiavimo yra regos 

negalią turinčios moterys. Viena pašnekovė atskleidė savo naudojamą strategiją išvengti 

apgavysčių parduotuvėje: aš stengiuosi pirkti ne po daug. Jeigu ne po daug perki, tada manęs jie 

kažkaip neapgauna, bet jeigu perki už didesnę sumą, daugiau prekių, tai tada žinok ne tik mumis 

neregius, bet ir reginčius apgauna. (R.R.). Apgavysčių apsitaiko ir iš asistentų pusės, kuriuos 

regos negalią turinčios pašnekovės samdo pagelbėti buityje ar norėdamos išmokti naują 

maršrutą. Jauna studijuojanti regos negalią turinti pašnekovė pasakojo apie smulkią pastebėtą 

vagystę: viena [regos negalią turinčios moters asistentė]  nuėjo su manim į parduotuvę ir aš 

apsipirkinėjau. Aš pirkau labai daug, nes ten buvo Kalėdos, ten visokio šlamšto žodžiu. Pirmais metais, 

pirmas kursas, tokio brudo pripirkau visiem: tų puodelių, nu bet ne esmė. Ir jinai įsidėjo keturis optima 

linija ledus ir aš po to sakau duokit čekį ir man sako, ne neduosiu, aš tau perskaitysiu, kam tau jis. Bet aš 

vis tiek jį atėmiau ir po to atėjo tokia pažįstama ir sako, nuo kada valgai „Optima linija“. Sakau, 

nevalgau. Sakau, ką aš žinau, nu šiaip nieko blogo aš nematau, nu jeigu skanu žmogui. Ir tada sakau: 
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„Blyn, jeigu vogt, reikia vogt „Super Viva“,  nu „Optima linija“ neapsimoka“.  Ir jinai sako: „ar greit 

namo išėjo?“ Sakau: „jo labai“. Sako: „tai gal kam nors ledų nešė“. (V.B.) 
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Pagalba iš socialinės aplinkos, visuomenės požiūris 
 

Skirtumas tarp sveikojo ir neįgaliojo neįgalių moterų 

vertinimu 
 

Savo paties suvokimas visuomenėje ir drąsa kreiptis pagalbos 

įvairiausiose situacijose priklauso ne vien nuo neįgalaus žmogaus, bet 

ir nuo tos socialinės aplinkos, kurioje jis gyvena. Sprendžiant iš 

atlikto tyrimo, Lietuvoje neįgalios moterys ne vien pasyviai stebi po 

truputį kintantį visuomenės požiūrį, bet ir pačios imasi iniciatyvos jį 

keisti. Dauguma kalbintų neįgalių moterų, panašu, yra įveikusios 

baimę ar drovumą prašyti pagalbos iš artimiausios aplinkos ar iš 

nepažįstamų žmonių. Ši sąveika yra neišvengiamai susijusi su 

pasikeitusiu požiūriu į save kaip į neįgalų žmogų: neįgalios moterys 

suvokia savo vertę kaip moterų, kaip visuomenės narių ir visose 

situacijose siekia išsaugoti ir parodyti savo orumą. Tuos atvejus, kai 

tai padaryti sunkiau dėl aplinkinių nesupratimo ar grubumo, jos ilgai 

atsimena kaip visuomenės neišprusimo pavyzdžius, kuriuos pateikia, 

svarsto ir aptaria su joms artimais žmonėmis.  

Labai įdomūs yra moterų pastebėjimai apie skirtumą tarp sveikatos ir 

negalios. Z.B., kuriai šiuo neseniai nustatyta visiška negalia, sako 

taip: nu ir tie sveiki, aišku, serga, ir jiem skauda, bet aš labai nenoriu 

niekada parodyt to, kad mes tai jau kažkokie išskirtiniai, kad mes va 

invalidai, mes nevaikštantys.. Aš visada sakiau, vargsta ir sveiki žmonės – 

pas juos vienokios problemos, pas mus – fizinės problemos, bet jie irgi ir 

verkia, ir skauda, ir vaistus perka, ir algų negauna.. (Z.B.) Labai panašiai 

skirtumą tarp neįgalumo ir sveikatos apibūdina ir psichosocialinę 

   

„aš labai nemėgstu, kai 

man padeda, bet man 

patinka, kai pasiūlo. Bet 

kai nereikia, tai sakau, 

ačiū nereikia. ... O šiaip 

nelabai kas ir žino, ką aš 

galiu, ko aš negaliu, nes aš 

stengiuosi“  

   

„Ir aš kraunu tas prekes, ir 

moku kortele. Ir ten aš 

suspaudau ir viskas, jokios 

problemos. Ir aš 

suspaudžiau, ir man reikia 

ištrauk kortelę. Ir 

[pardavėja] rėkia ant 

manęs – tai ką, nematot 

kas parašyta?! Pirmiausia, 

galvoju, aš galiu ir 

nematyt. Nu ir aš tikrai 

nematau. Ir aš norėjau taip 

ir pasakyt. Bet aš tiktai 

žinau, kas parašyta... 

Nieko sau, galvoju. Bet 

esu žmogus tolerantiškas, 

ir sakiau, ne, aš skaityt 

nemoku... Ir pasibaigė. Bet 

žinokit taip skaudu buvo. 

Nu gali žmogus nemokėti 

skaityti?“ 
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negalią turinti moteris: kaimynai žinojo [apie mano negalią], kartais ką nors leptelėdavo. Bet aš ramiai 

priimdavau tuos visus pasakymus negražius, skaudinančius. Pati sau pagalvodavau, dar neaišku kas 

tau gyvenime atsitiks. Nebūtinai turi susirgti tokia liga kaip aš, bet galų gale susilaužysi koją, ranką, ar 

dar ten kokia nors liga. Mes ne amžini ir vistiek anksčiau ar vėliau susergam kokia nors liga. Tai va 

mano pagrindinė liga yra vat psichikos negalios liga, o šiaip daugiau kitomis ligomis aš nesergu. Nei 

kraujo spaudimo, nei diabeto, nei ten visokių kitų smulkių mm susirgimų. Jaučiuosi beveik sveika, 

beveik sveikas žmogus. Tik tai tiek, kad man reikia gerti vaistus. (D.L.) 

Įdomu tai, kad viena iš infomančių (turinti sunkią judėjimo negalią nuo gimimo) teigia 

identifikavusi save kaip neįgalų žmogų tik būdama 35 metų amžiaus – tik tada, kai baigusi 

studijas ir netekusi darbo ji prarado nuolatinį tamprų santykį su didele grupe jai artimų 

žmonių. Po 35 metų aš jau pradėjau save identifikuot su neįgaliu asmeniu. Kuriam reikia pagalbos. 

Kuris negali labai savarankiškas būt (V.Š.). Taigi santykis su socialine aplinka anaiptol nereiškia 

vien patogumo sprendžiant kasdienius buitinius klausimus, bet pirmiausia tai yra labai 

svarbus saviidentifikacijos kriterijus. 

 

Pagalba iš artimiausiųjų draugų rato 
 

Pagalbos prašyti nėra nei lengva, nei malonu, tačiau neįgalios moterys to niekaip negali 

išvengti. Čia apžvelgsime, kaip neįgaliosios jaučiasi prašydamos pagalbos, iš kokių socialinių 

ratų jos daugiausia sulaukia ir kokių žmonių jos nesivaržo prašyti. Kai kurios teigia, kad 

susitvarko pačios ir pagalbos joms prireikia retai, tačiau vėliau, pasakodamos apie 

artimiausius žmones, jos, be abejo, mini šeimos narius, kaimynus, bendradarbius, kolegas iš 

neįgaliųjų draugijų, asociacijų bei sporto klubų, kurie yra nuolatiniai ramsčiai ir pagalbininkai.  

 

Mūsų kalbintos moterys retai kada teigia turinčios labai daug draugų, dažniau jos mini kelis 

artimiausius joms žmones, ir yra įsitikinusios, kad tiek ir tereikia: gerų draugų ir turi būti vos 
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keletas (V.Š.); turiu vieną gerą draugę. ... Tai skambinamės kasdien, susitinkam (M.Ž.). 

Keturiasdešimtmetės ir vyresnės pastebi, kad draugų jaunystėje būta daug daugiau, tačiau 

dabar jų gerokai sumažėjo, viena vertus, dėl su amžiumi pasikeitusio gyvenimo būdo, kita 

vertus – dėl to, kad technologijos sumenkino gyvo bendravimo svarbą: tai dabar dažniau 

pamatai [draugus] internete, negu gyvai. Kartais gyvai nesusitinki metus laiko arba tik kokiam 

vakarėlyje, arba žygyje. O internetas užima visą tą anksčiau praleistą laiką kartu: tai kažkokį biliardą, 

tai susitikti, tai pasportuoti, tai dar kažką veikti. Bet, aš manau, tendencijos pačios visuomenės. (A.P.) 

Neįgalios moterys pabrėžia, kad draugų jos nori turėti ir turi tiek, kiek jų turi sveiki žmonės; 

t.y. kad negalia nei trukdo jų rasti, nei skatina bičiuliautis su visais: kaip ir sveiki žmonės – nugi 

turi tris-keturias drauges ne daugiau.  Su kuriom bendrauji, su kuriom patiki savo … ir nereikia 

daugiau, ir užtenka puikiausiai. (A.R.) 

Kalbant apie pagalbą, kurią moterys gauna iš draugų, reikia pasakyti, kad ji yra pirmiausia ne 

fizinė ir ne techninė, bet psichologinė, dvasinė, teikianti saugumą ir skatinanti jaustis oriu 

žmogumi. Respondentės draugauja ir su moterimis, ir vyrais: daugiau padeda draugas ... Mes su 

juo, jeigu jam blogai - jis man paskambina, pasiguodžia. Man blogai – aš jam paskambinu, pasiguodžiu. 

Vienas kitą palaikom, o tai yra labai svarbu. Nes ne visuomet gali iš sveikų žmonių patirti tokį dėmesį 

kokį aš patiriu. (D.L.) Tačiau visgi daug daugiau jos kalba apie drauges: nu aš turiu draugių, turiu 

draugių, galiu su draugėm pasikalbėti, arba aš turiu dar, nu nepavadinčiau aš jos pamote, bet ji yra 

mano netikro brolio mama, tai ji man tokia artima, labai artima, artimas man žmogus ... tai dažniausiai 

aš su ja šneku (Ž.A.). Neretai draugai paremia ir tais atvejais, jei trūksta lėšų būtiniausiems 

dalykams: malkas kai man reikia pirkti prisideda prie prie tos sumos. Draugas padeda kartais, jisai irgi 

gauna tą minimalią šalpą – 350 litų, taip kad labai jau jis padėti man negali. Bet vistiek padeda, ten 

dešimt, dvidešimt litų išskiria, išskiria ten į savaitę kartą, du kartus į savaitę (D.L.) 

Paklaustos, į ką kreipiasi, kai prireikia skubios pagalbos, moterys dažnai mini draugus. Ne 

viena moteris teigė, kad draugų prašyti pagalbos nesivaržo, tačiau stengiasi tai daryti tik 

tuomet, kai to būtinai reikia, nes draugus yra siekiama „pasilikti“ dvasinio ir socialinio 
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komforto poreikiams. Galbūt draugų, tų labai gerų draugų stengiesi prašyti mažiau, jie patys siūlosi. 

Tas draugų ratas, žinote, per laiką jis šiek tiek mažėja. Nu, deja. Sako turėtų didėti, aš tai manau, kad 

ne, nes visi turi darbus, turi šeimas ... ir aš manau, kad po studijų išliks tik patys tikriausi. Tai reikia tos 

pagalbos prašyt. Nėra tai lengva. (V.B.) Kita neįgali moteris pagalbą, sulaukiamą iš draugų, taip 

pat apibūdina taip: Žinai, turbūt iš aplinkos dažniau žmonės pasisiūlo nei pasisiūlo pasisiūlo labai net 

ir artimi draugai. ... Paprastas dalykas, žinai, neseniai dalinausi čia su vienu draugu: tu žinai kad pas 

tave atvaro draugas: „atvarau išgert arbatos, ar pasiplepėt ar kažką“ Ir sakau – kiek  iš mūsų draugų 

ateidami sako: gal tau į kokią parduotuvę užeit? Gal ką nupirkt? (V.Š.). Šis gerų draugų 

„pamiršimas“ pasisiūlyti padaryti labai paprastą kasdienę paslaugą, kurios negalios 

neturinčiam žmogui niekada neprireiktų, nevertinamas nei piktai, nei kritiškai. Tuo moterys 

pastebi, kad draugai su jomis bendrauja neakcentuodami jų negalios, bet kaip su bet kuriuo 

kitu dvasiškai artimu žmogumi. 

 

Pagalba iš bendradarbių 
 

Dauguma moterų atsimena studijų, mokyklos ar šiaip jaunystės draugus, kaip pačius 

patikimiausius pagalbininkus, net pakeičiančius aplinkos pritaikymą ten, kur jo stinga (apie tai 

plačiai rašoma skyriuje „Švietimas“). Tokios jaunų ir geranoriškų žmonių bendruomenės 

praradimas žinoma patiriamas skausmingai: prieš tai buvo visa ta ateitininkų šutvė. Man kažkaip 

tai...ten kur aš negalėdavau, ten aš jausdavau jų petį, jų ramstį. Ir visai ten nedarydavau bėdos, kad ten 

kur nors aš neužlipu- baisiai – užneš. ... Ir tų žmogučių neliko šalia manęs. (V.Š.). Retais kartais šią 

bendruomenę iš dalies pakeičia darbo kolektyvai, tačiau dažniau neįgalios moterys dirba 

vienos, iš namų ir su bendradarbiais palaiko gana silpnus ryšius.  

Įsimintinas vienas atvejis, kurį pasakojo moteris, turinti sunkią judėjimo negalią po stuburo 

traumos, kurią patyrė būdama 42 metų. Kolegos iš tos sveikatos priežiūros institucijos, kurioje 

ji tuo metu dirbo, tuo sunkiausiu prisitaikymo periodu buvo jos pagrindinis ramstis: mano 
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sesutė budėjo du mėnesius kiekvieną naktį, bet jinai ryte išeidavo iš manęs... O ateidavo iš darbovietės 

viena moteris ir jinai visą dieną nuo aštuonių iki šešių pas mane atsėdėdavo prie lovos. Tai va. Patys 

įsivaizduokit. Labai daug padėjo darbovietė. Labai daug. Mano vadovas, profesorius, mes dirbom 

laboratorijoj penkios moterys... Vieną moterį kiekvieną dieną vietoj darbo leisdavo pas mane į kliniką 

budėt. (A.R.). Pati respondentė tokį santykį apibendrina taip: be abejo toks [neįglus] žmogus yra 

našta, didžiulė, tu jį gali išmesti labai greitai. Ir tau lengviau. Bet čia yra tie žmogiškieji resursai. 

Suvokimas tų visų vertybių, kas yra žmogus, kad tu čia -vieną dieną eini,- ant rytojaus pats toks gali 

būt...viskas gali atsisukt prieš tave. Bet turbūt žmogus padeda ne dėl to, kad galvoja...kad vat. Bet tiesiog 

taip yra žmoguje. Tai vat mane kolektyvas labai labai labai palaikė. (A.R.). Įsidėmėtina, kad ši 

moteris ir dabar, praėjus 17 metų po traumos, toje pačioje institucijoje tebedirba ir šiuo metu. 

 

Pagalba iš neįgaliųjų draugijų, asociacijų narių 
 

Labai svarbi yra pačių neįgaliųjų pagalba vieni kitiems. Neįgalių žmonių ar atskirų negalios 

rūšių draugijos, asociacijos, veiklos grupės, sporto klubai ne tik vienija neįgaliuosius veiklai, 

bet ir tampa tomis terpėmis, kur atsiranda tamprios pažintys ir kuriasi artimi santykiai. 

Pagalba iš kito neįgaliojo – ypač iš neįgaliosios moters, turinčios panašią negalią, yra dažnas 

reiškinys. Štai kaip apie tokią draugystę ir pagalbą pasakoja regos negalią turinti respondentė. 

Ši moteris mini gerą (artimiausią) draugę, kuri mato vos daugiau nei pati respondentė: aš 

pavasarį remontavau butą ir keičiau baldus,  na žodžiu daug ką man reikėjo ten, tai va tuojau 

paskambinu, Maryte, man reikia sofos, ateinu ir mes einam po visas parduotuves, su Maryte apžiūrim 

viską ir Marytė man padeda išrinkti. Taip pat mes išrinkom lovas, spintą ten prieškambary, viską ėjom 

su Maryte po visas parduotuves, nežinau, ji baisiai daug laiko man skyrė tada. Ir viską ten - užuolaidas, 

jinai viską man padėjo. Nes tada man iš viso buvo sunku: pas mane buvo 0,01 tada regėjimo likutis. ... 

Tai va viską viską Marytė man [padėjo], ir dabar va, kai reikia ar ten pinigus iš banko paimt, ar ten ką, 
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visur einam su Maryte. Visur Marytė man padeda. Na, nes man vienai tai yra sunkoka. Iš bankomato 

tai išvis aš šito niekaip, tai Marytė [padeda] (R.R.).  

Psichosocialinę negalią turinti moteris teigia jai reikalingą pagalbą nuolatos gaunanti iš 

bendruomenės „Giedra“ narių: kai būdavo kažkokie ten dalykai ar teisiniai ar dar kokie nors. ... Ir pas 

mane yra čia iš „Giedros“ ir draugų nemažai, kurie man labai padeda, nu ir išvis tas tas mūsų draugų 

ratas – mes vieni kitiems padedam, iš tikrųjų, taip taip. (Ž.A.)  

Moteris su judėjimo negalia pasakoja apie Kaune susibūrusią neįgaliųjų grupę Fortuna redux, 

kurios nariai yra tapę ir draugais ir pagalbininkais: Tai su tų merginų šutve,- aišku ten ne visai 

taip vienos panos, yra ir vaikinukų,- esam dažniausiai kviečiami to fondo atstovų kur nors ten 

sudalyvauti (V.Š.). Ne tik pavieniai organizacijų nariai, bet ir pačios organizacijos kaip 

institucijos siekia ne tik organizuoti neįgaliųjų veiklą, savišvietą, kultūrinį gyvenimą (tai 

plačiau aprašyta skyriuje „Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime“), bet ir pačios 

organizacijos teikia pagalbą ir visiškai individualiais atvejais: nu duoda man iš tos sąjungos. Kas 

veikia: masažai ateina į namus. ... Kai reikia – duoda mašiną, pavyzdžiui į Kauną ar į Vilnių nuvažiuoti 

su ratukais, kad įsistumt [būtų galima]. Žinot, tą su keltuku [mašiną]. Tai vat tokios va paslaugos – 

geros.  Kai reikia, tai atsiremi labai stipriai. (Z.B.) 

Neįgalios moterys tarpusavyje bendrauja ir viena kitą paliko (ne vien buitiniuose rūpesčiuose, 

bet ir psichologiškai): turiu kokias keturias moteris, taip pat sėdinčias vežimėliuose, kurios man tinka, 

nes jos pozityviai mąsto. Kaunasi už tą gyvenimą iš paskutiniųjų, aš su jom galiu pabendrauti, 

pakalbėti. Ir aš daugiau stengiuosi su jom bendrauti.  (A.R.) 

 

Kaimynų pagalba 
 

Labai daug respondenčių teigė itin draugiškus, gerus ir šiltus santykius turinčios su savo 

kaimynais. Iš visų 20 kalbintų neįgalių moterų vos kelios teigė su kaimynais nepalaikančios 

jokių santykių, arba net jų vengiančios. Daugiausia apie kaimynus atsiliepiama kaip apie tuos 
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artimiausius žmones, kurie yra ne tik bet kada prisišaukiami, bet ir padeda įrengti pandusus, 

keltuvus, turėklus: kaimynas padarė. Viską įrengė kaimynas. Mūs visi kaimynai geri. ... Ar 

paskambinsi dvyliktą, pasibelsi, ar dienos laike. Visą laiką. Ačiū Dievui, sakau, kad kaimynai nuostabūs. 

... Gali ir pagalbos pasprašyt, gali ir kavos pasakyt, kad ateikit, labai geri kaimynai. Kur benuveitum, 

kur beskreiptum pagalbos visų laikų, niekadu neatsako (A.J.). Aš turiu visų kaimynų telefonus, yra 

davę. Kai būna ekstra atvejis. ... Paskambinu, vienam kitam, trečiam – ateina ir padeda. Kaimynai 

draugiški. Padeda visi. Vaikai dabar paaugo, tokie paaugliukai – tai aš jiem saldainių nuperku, tai aš 

jiem pinigėlių kokiai picai...  padeda visi –jie pamato mane tai atlekia iš krūmų visi. (A.R.) 

Jauki kaimynystė teikia ne tik saugumą dėl to, jog bet kurioje situacijoje ir bet kuriuo paros 

metu galima prisišaukti pagalbos, bet ir nepalyginamai nuotaikingesnį bei linksmesnį 

gyvenimą – neįgalioms moterims, ypač turinčioms judėjimo arba regos negalią, neretai tenka 

ilgą laiką praleisti tarp savo buto sienų. Todėl nuolat užbėgantys kaimynai, jų vaikai labai 

pagyvina kasdienybę: aš nežinau kaip ten kiti kaimynų nepažįsta. Mes tai čia net durų 

neužsirakinam. Viena pas kitą čia laksto kaimynės abidvi, va ir pas mane užlekia. Juokiuosi, sakau: „pas 

mus čia bendrabutis“. Kaimynių vaikai, vat, trys irgi – va Jėzus mano... Gali va, pabelst į sieną ir jau 

prisistato. Kai va nieko nebūna, tai va duodu raktus: atsirakina mane arba užrakina vakare, kai pasakau 

„užrakyk“. ... Kaimynai- kaip viena šeima. Visą laiką tai ir sriubos bliūdelį [atneša], ir „antro“, ir 

garuoja [maistas].   Ir „ar tu šiandien valgei“,- tokis klausimas. Ir net neklausia. Ateina, žiūrėk, tik spėk 

duris [atidaryt]... Durys tiktai taip smarkiai prasidaro, tik lėkštės didelės eina... Nėra problemos. Ar tau 

galvą [skauda], vaistų neturi – tai vaistų atneš, ir aplamai... (Z.B.) 

Įsimintinas moters su regos negalia pasakojimas, kai kaimyne pasitikėta tiek, kad ji atėjusi 

sudėdavo pinigų kupiūras pagal dydį (pati respondentė nematydama jų negali atskirti nei 

suskaičiuoti): kaimynė sudėdavo, kokius turiu ar ką, žinai. ... Na, šituos metalinius, tai pagal didumą. 

Metalas yra metalas. Na, nors aš žinau, kad ir ant tų popierinių gi yra Brailio raštu užrašyta, bet aš 

neapčiupinėju, nes ten žinot, kaip būna, taigi pinigas nenaujas. Tiesiog nudilę jau ten tie Brailio, pagal 

tą Brailio raštą aš jau ne, neatskiriu. (R.R.) 
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Visgi didesniuose miestuose, kur gyventojai šalia gana greitai keičiasi, tokia kaimynystė yra 

retenybė. Kaunietė moteris, kuri iš kaimynų jokios pagalbos nesulaukia, aiškina šį reiškinį tuo, 

kad čia vis keičiasi, čia vis priprast prie naujų žmonių, čia... tragedija čia. ... Ten kita šeima, tai tokia 

biškį pageriantys, tai ką su jais ten bendrausi. ... Nė vieno kaimyno nėra. Netgi vakar, va mes su sese 

važinėjom, ir dar žadėjom važiuot į kitą parduotuvę, ir jinai į bagažinę įdėjo vežimą. Aš grįžtu namo, nu 

ir kaip man išlipti, nu neišsiimu aš iš bagažinės.. Tai aš negaliu, va, kaimynų [paprašyti]; aš išvažiavau 

va į gatvę, palaukiau ten žmogus ėjo – ir paprašiau. Su kaimynais aš jokio neturiu ryšio... Tai jeigu tie, 

sakau, pasiskolino pinigų, ir pusantrų metų jau man skolos neatneša. Nu tai sakau, jau čia tie 

kaimynai.. (M.Ž.) 

 

Religinės bendruomenės pagalba 
 

Respondenčių minimos konkrečios tikėjimo bendruomenės daugiausia yra susijusios su 

Romos Katalikų bažnyčia (apie tai daugiau rašoma skyriuje Religija). Vienos moters minima 

uždara šalia bažnyčios įsikūrusi Biblijos skaitymo grupė, moters teigimu, renkasi reguliariai – 

du kartus per savaitę ir dažniau. Tačiau toje bendruomenėje draugų, kurie taptų atrama ir 

kituose rūpesčiuose, neatsiranda. Respondentė tikina, kad tai yra tos bendruomenės specifinė 

nuostata ir susitarimas: Sakė, nedraugauti. Ten daugiau savęs pažinimui. Kas aš toks? (S.Z.). Kita 

moteris, atsiliepia apie draugus praktikuojančius katalikus, stebėdamasi, kaip pagalba 

neįgaliesiems bendruomenės nariams nėra savaime suprantamas dalykas: arba sekmadienį 

einam į bažnyčią. Supranti, tas paprastas dalykas. Mano aplinkoj pakankamai draugų kurie - mes 

neturim mašiniukų. Ir jeigu tu sekmadienį nori į bažnyčią tu turi kažkam paskambint ir 

paklaust...gal...tu mane nuvežtum ar kažkaip tai? Tie patys mūsų draugai varo į sekmadienines 

bažnyčios mišias...Aš nežinau...nu tai yra vienetai iš tūkstančių sekmadienių, kada kažkas tau 

paskambina ir pasako: klausyk einu rytoj devintą į mišias-nori? Nu gerai, žinau neatsikelsi, nu gerai, dėl 

tavęs einam pusę vienuolikos.  Niekas taip nedaro,- o turėtų! Jeigu tu pats eini... Aš suprantu jeigu tu 
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neini, tai yra kita situacija. Jeigu neini tai ir neklibini to žmogaus...dažniausiai. Nu taip fainai būtų. Aš 

galvoju - nu vėl su tais savo prašymais... (V.Š.) Taigi iš dabar turimos medžiagos negalime 

pasakyti, kad moterys daug realios kasdienės pagalbos sulaukia iš tikėjimo bendruomenių, į 

kurias yra įsijungusios; veikiau šios bendruomenės yra dvasinė atrama ar kultūrinės veiklos 

terpė. 

 

Pagalba iš nepažįstamų žmonių ratų gatvėje, viešose erdvėse 
 

Prašyti pagalbos gatvėje arba viešoje erdvėje neįgaliam žmogui prireikia dažniau. Paklaustos, 

kaip moterys jaučiasi tai darydamos, kaip įveikia drovumą ar baimę, jos atsako, kad tai 

daugiau priklauso nuo žmonių, kurie tuo metu aplinkui yra, nuo j nuostatos. Sprendžiant iš 

atsakymų ir pasakojamų patirčių, moterims viešumoje prašyti pagalbos yra itin sudėtinga, jei 

aplinkiniai nesisiūlo padėti patys: rašyčiau dukrai, drovu prašyt nepažįstamų (N.K.); aš labai 

nemėgstu, kai man padeda, bet man patinka, kai pasiūlo. Bet kai nereikia, tai sakau, ačiū nereikia. ... O 

šiaip nelabai kas ir žino, ką aš galiu, ko aš negaliu, nes aš stengiuosi [nerodyti]. (R.S.), ir t.t. 

Aplinkinių jautrumą ir empatiją moterys dažniausiai vertina labai pozityviai – beveik visos 

pasakoja joms įsiminusius atvejus, kai nepažįstami žmonės įvairiose situacijose netikėtai 

pasisiūlo padėti: kartais neprašomi pasisiūlo. Taip būna. Ne, nėra tas gyvenimas toks juodas, kaip kiti 

piešia. Nežinau, man tai jis nėra toks juodas. Ne.  (R.R.); tokių atvejų, žinokit, daug. Nu kaip pasakyt… 

ne, iš tikrųjų tai daugiau gerų žmonių vistiek.  Jeigu pamato, kad ratus keli, tai… Ir daugiausiai – vyrai.  

“Galim padėt”,- [paklausia].  ... Daugiau tai yra gerų žmonių. (Z.B.) 

Tačiau ne visada pagalba, suteikiama neįgaliam žmogui, yra paprastas vien jėgos ir 

geranoriškumo reikalaujantis dalykas; neretai reikia ir įgūdžio, pasiruošimo, išmanymo ar 

bent jau noro mokytis. Jei žmogus imasi padėti vedamas emocinio impulso, tokia pagalba ne 

visuomet būna saugi – žmonės nėra įgudę (ypač judėjimo negalės atveju tai svarbu). Todėl kai 
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kurios moterys su judėjimo negalia teigia jos kartais ir vengiančios: būdavo mano sūnus negali, 

tai mano bendradarbis nubėga paima pora studentų, o jie žinot – tai pagriebia, tai pakreipia...nu žinot. 

Tai kartais supranti...galų gale ir atsakomybė yra. (A.R.). Panašus neišmanymas nėra retas ir 

kalbant apie pagalbą regos negalią turintiems žmonėms – čia nėra ne tiek fizinių įgūdžiu, kiek 

supratimo, ką reiškia visiškai nematyti: arba būna, kad pavyzdžiui pasako „eik ten“. Bet nepasako 

kur... Tik „eik ten“... (nutyla).  Ir viskas. Bet va tas žodis „ten“... Kur? Kur tas ten? (L.T.) 

Neregė moteris pasakojo apie ypač sudėtingas patirtis parduotuvėje: į kokį centrą nueini ten, 

Norfą ar Maksimą, tai reikia susirasti prekes... Tai sunkiausiai žinai kaip, nes būna ir tokių dalykų, 

jeigu aš pvz. norėjau kefyro, parsinešiau kefyrą, o atsidariau - aš norėjau su bulvėm valgyti - žiūriu, kad 

saldus, parsinešiau pasukas. Visokių va tokių dalykų būna. Jeigu aš pvz. pirkau grietinę, norėjau tokį 

induką grietinės, tai aš nenoriu didelio, man nereikia - aš viena - pasiėmiau ane tą induką,  nemačiau 

perskaityti, parsinešiau, atsidarau - o ten kastinys. Na žinot, visokių tokių dalykų būna. Būna, bet o ką 

padarysi. (R.R.) Atrodytų keista, jog parduotuvėje, kurioje tiek žmonių, neatsiranda padedančio 

neįgaliai moteriai pasirinkti produktus, perskaityti etiketes. Tačiau keista ir tai, kad paprašyti 

moteris nedrįsta ir geriau perka bet kurį panašų produktą. Tai akivaizdžiai rodo gana šaltą 

santykį tarp visuomenės ir neįgaliųjų, jei kalbame ne apie kaimynus, bendradarbius ir kitus 

pažįstamus žmones, bet apie atsitiktinai sutiktą neįgalųjį. Kita moteris, turinti judėjimo negalią 

ir judanti rateliais pasakoja, kad jai parduotuvėje yra didelė problema prekes pasiekti, tačiau 

pagalbos ji irgi prašanti retai – perka tai, kas padėta žemai ir patogiai paimama; tokiu būdu 

yra būtiniausių prekių, kurių ji savaitėmis ir mėnesiais nenusiperka (M.Ž.). Parduotuvė, kaip 

kasdienė viešoji erdvė yra tarsi socialinės empatijos indikatorius, aiškiai rodantis požiūrio į 

neįgaliuosius problemiškumą. 

Moteris turinti labai sunkią retą kompleksinę negalią – žmonės iš išvaizdos atpažįsta, jog tai 

neįgalioji, bet nėra matę panašių simptomų ir nežino, kaip juos interpretuoti – pasakoja tokį 

atvejį atsitikusį parduotuvėje: aš moku už prekes, nu ir nėra mano tie judesiai tokie, kad aš viską labai 

greitai daryčiau.. Ir aš kraunu tas prekes, ir moku kortele. Ir ten aš suspaudau ir viskas, jokios 
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problemos. Ir aš suspaudžiau, ir man reikia ištrauk kortelę. Ir [pardavėja] rėkia ant manęs – tai ką, 

nematot kas parašyta?! Pirmiausia, galvoju, aš galiu ir nematyt. Nu ir aš tikrai nematau. Ir aš norėjau 

taip ir pasakyt. Bet aš tiktai žinau, kas parašyta... Nieko sau, galvoju. Bet esu žmogus tolerantiškas, ir 

sakiau, ne, aš skaityt nemoku... Ir pasibaigė. Bet žinokit taip skaudu buvo. Nu gali žmogus nemokėti 

skaityti? (R.S.).   

Nemažai problemų su orientavimusi, pasiekiamumu ir kt. neįgalios moterys patiria 

naudodamosis viešuoju transportu. Pačiame viešajame transporte pagalbos sulaukia ypač 

nereginčios moterys: ai padeda man. Aš kažkada važiavau kažkur, tai man visada padeda, parodo kur 

atsisėst jei yra kur arba užleidžia kas nors. O tada kažkas su manim praplepėjo visą kelią, visą savo 

gyvenimą išpasakojo. Man padėjo išlipt, dar paklausė ar nereikia manės palydėt.  (V.B.); tarkim, reikia 

kur nors važiuoti, ane, ten kur nors į Klaipėdą, kur nors, ane, iš ryto reikia į autobusą. Va tada jau 

sunku yra, kaip miestiniai dar nevažiuoja, pasiekti autobusų stotį. Kadangi yra toli jau. Na nežinau, 

taip jau, žinai, būtų sunku, jeigu nerastum, kas padėtų. Tada būtų labai sunku. Bet kad vis randi tų, 

kurie padeda, na taip jau ir nėra taip jau sunku. (R.R.) 

Kultūrinėse erdvėse, kur žmonės lankosi su kita nuotaika, kitu nusiteikimu, neįgali moteris 

taip pat nesunkiai sulaukia pagalbos. Moteris su judėjimo negalia pasakoja, kaip ji eidama į 

kultūrinį renginį nesulaukė pagalbos iš asmens, kuris ją privalėjo suteikti (budinčiojo), tačiau 

sulaukė iš kitų to renginio lankytojų, jaunų žmonių: ir staiga atlekia du tokie, trys gal jaunuoliai. 

Kurie po tą biblioteką šliūrinėja kaip po savo namus. Ir aš dievaži taip ir nesupratau, ar jie ten 

dirbantys, ar jie yra tiesiog studenčiokai. Ir jie prilėkė ir sako – palaukit tai kas iš to kad tas liftas vienas 

yra užstrigęs – čiagi yra kitas. Ir pradėjo vestis kažkokiais labirintiniais koridoriais. Tada bibliotekos 

budintis jisai pradėjo sakyti, kad neveikia, žodžiu, neveikia ir šitas, ir atstokit... Tada tie vyrukai ir sako- 

tai ką jeigu neveikia tie liftai tai ką, mes jūsų neužsinešim tą vieną aukštą laiptais? Ir man taip – brač, 

kad kas siūlytųsi patys ir taip žinai visai iniciatyviai, taip visai noriai. Galvoju....nu dabar yra tokių 

mažuma. (V.Š.) 
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Tačiau akivaizdu, ir neįgaliosios tai supranta ir išsako pačios, jog paprastai neprašomą pagalbą 

pasiūlo tie žmonės, kurie su neįgaliaisiais susiduria ir savo asmeniniame gyvenime. T.y. 

neįgalios moterys pirmiausia turi būti matomos, pažįstamos, draugės, bendradarbės – tuomet 

kitaip žiūrima ir į nepažįstamą neįgaliąją. Moteris su judėjimo negalia pasakoja, kaip joms su 

kita drauge (taip pat judančia rateliuose) važiuojant plentu sugedo automobilis ir jos buvo 

priverstos stabdyti pakeleivingas mašinas ir prašyti pagalbos: aš ten kažkaip išsiropščiau, 

užsivilkau išvirkščią striukę, nes buvo šviesus pamušalas, kad nenumuštų kas nors, pasiėmiau kažką 

šviesaus į ranką ir stovėjau, stabdžiau mašinas. Nu, sustojo po kokių 10 min. Tai jie turėjo mobiliaką ir 

leido mum paskambinti. Tai mes paskambinom Angelės sūnui ir pasakėm kur maždaug esame, o paskui, 

kai sustojo kiti žmonės, tai jie mus nutempė iki Kauno. Bet sustojo ten kažkokie medžiotojai, žvejai. Tai, 

sakom, kad jie pagalvojo, nu gal ne banditai ar kažką, o, jeigu ką, tai jie ginkluoti, apsigins (juokiasi). Tai 

vat. ... tada, kai tranzavom, tai mus pavežė pagrinde tie, kurie turi kažkokią tai, na, draugą, giminaitį, 

susidūrė su negalia, dirba, finale, su neįgaliaisiais ir pan. Šiaip gal ne kiekvienas vis dėlto stotų, nes 

specifika: o ką daryt, o kaip jį įdėt, o kur tą vežimą kišti dabar. (A.P.) 

 

Pažeminimo atvejai vaikystėje ir tos patirties poveikis vėlesniam santykiui su 

visuomene 
 

Visos neįgalios moterys yra patyrusios didesnį ar mažesnį psichologinį smurtą vaikystėje, ir 

šios situacijos iki dabar yra labai skaudžiai atsimenamos ir, akivaizdu, jog iki dabar šios 

trauminės atmintys daro didelį poveikį moterų santykiui su visuomene: esu gyvenime 

nukentėjusi nuo patyčių visokių, ir pan. vaikystėj... Kiemo draugai mane ten visaip... Ir spardydavo, ir 

bandydavo visokias kliūtis man pakišt... Jei vaikštau su balta lazdele, tai „atsargiai stulpas“ ar dar 

kažkokias nesąmones sugalvodavo. Tokia aplinka buvo, tiesiog. Dabar nuėjau į save daugiau, polinkis 

tas toks... (L.T.). Tai, kad neįgalios moterys yra turėjusios labai skaudžių patirčių vaikystėje, 

lemia jų pasitraukimą „į save“ ir varžymąsi kreiptis pagalbos, normalų bendravimą. 
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Taip pat matyti, kad vaikystėje ir paauglystėje neįgalios moterys reagavo labiau į fizinių jų 

kūno trūkumų viešą pastebėjimą, negu į jų nepritapimo prie visuomenės normų ir praktikų 

priminimą. Pašaipų dėl kūno moterys sulaukdavo, be abejo, iš bendraamžių. Tačiau ko gero 

skaudžiausi atvejai pasakojami apie tai, kaip žmonės, kurie galėjo padėti ir palaikyti, 

mokytojai ar net gydytojai, netikėjo tuo, jog jos tikrai vienų ar kitų veiksmų atlikti negali. Štai 

vienos moters sergančios reta sunkia genetine liga ir labai sunkiai valdančios basą, 

pasakojimas apie privalomas choro pamokas mokykloje: aš lankiau chorą. Iš pradžių mane iš 1 

balso pervedė į 2 balsą, paskui jau į bosus.. Bet aš to choro nenorėjau lankyti, man buvo jau sunku 

[dainuot] ir aš nenorėjau jo lankyti. Ir aš nueinu pas mokytoją – toks gerbiamas ir mylimas, ir dabar dar 

gerbiamas pedagogas.. Ir jeigu tu nelankai choro, tai tau dvejetas. Tokie jo metodai buvo. Egzamino 8 

klasėj nelankiau, nes tuo metu gulėjau ligoninėj. O kai pradėjo balsas kimt, aš nuėjau ir sakau – aš 

dainuot negaliu. „Kas čia, sako, per liga – dainuot negali! Visi, sako, gali dainuot!“. Aš, sakau, negaliu, 

man sunku.. Aš matau, kaip man tas balsas neatkimsta, ir stovėt tenai, išstovėt.. Aš mamai sakau, aš 

negaliu.. Tai mes su mama nuėjom – tai man parašė gydytoja tokį lapelį, kad negaliu dainuot. Tai kai aš 

nunešiau jam tą lapelį, tai dar labiau užsiuto. (R.S.). Taigi ši mergaitė, nebevaldanti balso ir 

patirianti skausmą vien žiodamasi, buvo verčiama dainuoti kelis kartus savaitėje dėl to, kad 

mokykla nuo seno garsėjo puikiu muzikiniu paruošimu. 

Moteris su sunkia progresuojančia judėjimo negalia atsimena pažeminimus fizinio lavinimo 

pamokose (moterys su judėjimo negaliomis apie pažeminimus per šios disciplinos pamokas 

pasakoja ir daugiau): per fizinio pamokas: “nevykėlė, apsimetėlė tu, tu netikus”. Ir visokiais žodžiais. 

Nu ir aš verkdavau. Į spec. grupę tokią fiziny palikdavo, tai mes ten dirbdavom po pamokų specialiai...  

Bet nu negalėdavau aš per tą “ožį” peršokt nors tu ką nori. O mane versdavo.  Arba su tokiom ten 

slidėm, pačiūžom kai čiuožinėdavom… Verkdavau ir verkdavau arba bėgdavau iš fizinio pamokos, nes 

bijojau. (Z.B.) Tokiomis muzikinio ar fizinio lavinimo praktikomis neįgali mergaitė yra labai 

greitai įtikinama, kad jai tarp sveikųjų ne vieta, ir nuolat primenama, jog štai dėl jos pačios 

kaltės – tingumo – ji negali atlikti šio ar kito privalomo veiksmo. Žinoma, ši užslėpta kaltė dėl 
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tingumo lieka ir užaugus; dauguma moterų nuolatos stengiasi įrodyti savo darbštumą, norą 

dirbti ir užsidirbti, dėl ko, kaip ankstesniame skyrelyje rašėme, jos labai skaudžiausiai 

reaguoja į priminimą apie kompensacijas, pašalpas, etc.  

Pažeminimas kaip moterų, moteriškumo stygiaus primetimas 
 

Ko gero skaudžiausiai perpasakoti pažeminimo atvejai yra tie, kuriuose neįgaliosios yra 

įskaudinamos būtent kaip moterys, mėginant joms primesti nepilnavertį moteriškumą, ar 

mėginimas priminti, kad jos negali elgtis ir atrodyti kaip moterys (pavyzdžiui, negali puoštis, 

dažytis ar net juoktis etc): va, girdi, pasako: „invalidė ir dar jai čia reikia dažytis“ arba – „invalidė čia 

šypsosi, žvengia“... Būna taip, kad juokiuos. Aš iš viso: jeigu ratuose mane veža, aš visą laiką juokiuosi. 

Už tai, kad man atrodo, - „taip“ visi žiūri, kad vat aš parodysiu, kad aš laiminga, kad man viskas gerai. 

Aš vat priešingai darau. (Z.B.). Panašų santykį į ją ši moteris, visada besistengianti atrodyti 

pabrėžtinai tvarkingai ir skoningai, atsimena daugybėje situacijų, kurios iki dabar ją labai 

žeidžia: „tai ką, tu pastovėt negali užsidėjus džinsinį sijoną? Išsidažius čia..“ (Z.B.). 

Dar skaudesni, be abejo, yra pašaipūs „kabinimo“ atvejai. Jauna neregė moteris pasakojo, kaip 

jaunuoliai eidami iš paskos šaipėsi: „imk saldainuką, imk saldainuką...“. Sakau „nenoriu aš 

saldainuko, ačiū jums labai“. . „Tai gal jus palydėt, tai kur gyvenat, koks Jūsų adresas, aš jus 

nuvesiu“... Baimė yra tada. (L.T.) 

Žeminančios situacijos viešosiose erdvėse, aplinkinių nesupratimas, 

panieka 
 

Kaip ir kiekvieną žmogų, neįgalias moteris žeidžia nebūtinai tik atviras tyčiojimasis, bet ir 

pabrėžtinas nesupratimas jų galimybių ir jų negalios specifikos. Taip pat yra be galo skaudūs 

atvejai, kai moterims yra pabrėžtinai primenama jų negalia, jų esą kitoks statusas visuomenėje. 

Viena neįgali moteris pasakoja atvejį, kai kaimynas pasipiktino po to, kai susirinkime dėl 

namo renovacijos jai kaip bendruomenės atstovei buvo pasiūlyta pasirašyti po dokumentu: aš, 
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sakiau, nesirašysiu, tegu kas nors kitas. Ir stovi mano kaimynas, vyras kaip mulas, ir sako tai moteriškei: 

„Kam jūs čia siūlot pasirašyt?! Jinai mokesčių nemoka, kompensacijas [gauna], o jūs čia jai siūlot...“ Ir 

ten žmonės šurmuliavo, ir paskui taip visi pritilo... Prie visų tų žmonių... „Kam jūs čia, sako, siūlot..“. 

Tai tokio žmogaus eisi prašyt ko nors? (R.S.) Akivaizdu, jog šioje situacijoje labiausiai žeidžia 

neįgalumo ir visuomenės išlaikytinės statuso priminimas prieš kitus žmones – tuos, su kuriais 

kasdien tenka susitikti ir kurių rate ypač svarbu išsaugoti orią laikyseną. Kitas panašus atvejis, 

irgi labai įskaudinęs neįgaliąją: jiedu su (taip pat neįgaliu) vyru norėjo paimti vartojamąją 

paskolą buto remontui, jų pajamų užteko, tačiau nė vienas bankas neišdrįso jos suteikti. Po to 

moteris parašė straipsnelį į internetinę spaudą, klausdama apie neįgaliųjų teises. Labiausiai 

visoje šioje istorijoje moterį sujaudino tie komentarai, kuriuos ji perskaitė po savo straipsneliu: 

o Jėzau! Pirmų syk gyvenime prie kompo verkiau, paskaičius komentarus, kad reikia tokius žmones ir 

nuo žemės nušluot, nes jie tik valstybei našta, mes juos sveiki išlaikom ir dar jie nori paskolų. Nu, vienu 

žodžiu (A.J.). Šie ir panašūs pavyzdžiai aiškiai rodo, kad fizinės negalios, kūno netobulumo 

priminimas suaugusioms moterims nėra toks skaudus (tai yra labiau pergyvenama vaikystėje), 

kiek socialinio išlaikytinio statuso primetimas ir jo viešas prikaišiojimas.  

Ypač skausmingos yra patirtys, kai moteris pati žengia žingsnį link normalaus bendravimo 

aiškiai nustatytose situacijose, tačiau būna netikėtai pažeminta. Judėjimo negalią turinti 

moteris pasakoja, kaip ji, ieškanti išsinuomoti butą Vilniuje, telefonu susitarė susitikti su 

žmogum, siūlančiu tokią paslaugą, ir apžiūrėti jo siūlomą butą; tačiau žmogus, atvykęs į 

susitikimą ir pamatęs moterį rateliuose, tiesiog pabėgo: vykau į Liepakalnį dėl nuomos, žmogus 

pasisveikino ir pradingo... tada pusantros valandos laukiau „žemagrindžio“. Jau tada geriau lai pasako 

paskambinus, kad gyventi nepriims. (D.M.) 

Moterys pasakoja ne vieną atsimenamą skaudžią patirtį apie jų pažeminimą gatvėje dėl to, kad 

jos negali, nepajėgia atlikti kokios nors paprasto fizinio veiksmo – tai būdinga ypač moterims 

su fizine negalia: į autobusą neįlipau. Einu į darbą per kelis kvartalus Alytuj – tai purvas, pargriūnu. 

Pasikelt su mūsų liga,- nepasikeliam. Tai perlipa: “mažiau narkotikų naudok, mažiau dažykis”. Va 

šitaip va. Nu vat tokių visokių. (Z.B.). Dažnai tokie atsitikimai gatvėse – ypač mažesniuose 
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miestuose – įvyksta dėl to, kad yra visiškai žmogui su negalia nepritaikyta aplinka, kuri verčia 

neįgaliuosius atsidurti situacijose, kuriose jie supriešinami su sveikaisiais, ir jiems vėlgi 

primenama negalia: vaikas buvo mažiukas, ėjom visi iš turgaus, kaip jūs žinot šaligatviai va tokie, va 

jau dabar biškį aptvarkė, bet, irgi – neįgalus žmogus ant jo neužlips, nes siaubingi. Tai vežė šaligatviu, 

bet šoniuku. Tai viens vairuotojas, kap atsidarė langą kaip pradėjo šaukt: „Ko čia važiuojat viduriu 

kelio! Sėdėk namie!“ Va šitaip. Būna, būna. (A.J.). Būna panašiose situacijose ir supratingų eismo 

dalyvių: judėjimo negalią turinti moteris pasakoja, kaip taksistas pamatęs ją miesto pakraštyje 

laukiančią autobuso, pasisiūlė parvežti į centrą nemokamai. Tačiau žemagrindžių autobusų 

vairuotojai dažniausiai tokie supratingi nebūna: būna ir tokių, kad sustoja per metrą ir negali 

įvažiuoti, tada prašai pagalbos aplinkinių jaunų žmonių. Būna,  jų  paprašius, kad atidarytų tau tą 

kalnelį, vairuotojas paima ir prispaudžia...  aišku būna visokių priekaištų: „ ar jūs žinote, kad neturite 

teisės važinėti be palydovo“ ir pan... bet jeigu aš viena gyvenu, tai iš kur aš tą palydovą nukabinsiu. 

Arba tave visokiais necenzūriniais žodžiais, kai tave iškeikia. (D.M.) 

 

Visuomenės požiūris į neįgalumą neįgalių moterų vertinimu 
 

Ypač neįgaliosios pastebi vyresnių žmonių nejautrumą, kurio priežastis yra sovietiniai 

įpročiai, kuomet dėl diskriminacinio pobūdžio politikos neįgalūs žmonės buvo itin retai 

sutinkami viešumoje. Taigi dabar neįgalioji moteris, ypač jaunesnė, pasirodanti gatvėje, 

parduotuvėje, teatre ar bet kur kitur, sukelia nuostabą ir neadekvačią reakciją: kada važiuoji į 

turgų ar pasvažinėt, nu, bobikės atsisukę žegnoja. Taip, taip. Tiesiog žegnoja. Tai, šita, klausiau vieną 

kartą, kai buvau sanatorijoj. Praėjo pro mane ir „vardan Dievo Tėvo...“, sakau: „Nu, tai kodėl dabar 

mane žegnojat?“ Sakė: „Tokia jauna ir vežimėly“. Sakau: „Nu tai kas?“ Tai va. Duok Dieve, kad 

kažkiek pasikeistų. Nu, gal pasikeis. (A.J.). Ne tik tokia pabrėžtinį ir žeminantį gailestį 

demonstruojanti reakcija sutinkama iš vyresnių žmonių, bet ir priešinga – pasipiktinimo: eina 

močiutė ir sako: „Nu jau dasigyvenom. Aš sena, vos paeinu [ir] einu, o čia jauna - rateliuos“. Nu, tokis 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

114 

suvokimas. Kaimiškas tokis, žlugęs visai. Mąstymas toksai. (Z.B.) 

Kita vertus, moterys pastebi ir tai, kad požiūris, keičiantis kartoms ir valstybės socialinei 

politikai, kinta – mažėja visuomenės narių baimė susitikti neįgalųjį, baimė jam ką nors 

pasakyti, baimė su juo susidurti bendroje erdvėje: anksčiau, sakyčiau, juos ten gąsdindavo – 

stebuklas važiuoja ratuotas, o dabar tai visi mato normaliai. Tai, galų gale, ir tos socialinės reklamos, ir 

šiaip šnekam, ir straipsnių tų yra. Aš manau, tai formuoja žmonių suvokimą ir nebebėra tų tokių 

baimių, tokių didelių. Aišku, ten koks senolis, ten, ir kitaip pasižiūrės, bet jaunimas, tai išvis jie 

paprastai į viską. Vyresnė karta, ta tarpinė, tokia irgi, pusiau su bėda. Na, ne. Vyksta reikalas. (A.P.) 

Labai gražų pavyzdį to, kaip pati neįgali moteris gali sumodeliuoti požiūrį į ją ir tuo pačiu 

koreguoti savo savivertės jausmą, pateikė kita moteris su judėjimo negalia: man draugai iš 

Olandijos nupirko elektrinį vežimėlį. Ir aš su elektriniu vežimėliu išvažiuoju. Ir taip aš atvažiuoju ir 

atlekia vaikiukai trijų-keturių metų: „invalidė, invalidė“. Va tada norisi prasmegti, kad atsirastų duobė 

ir kad tavęs daugiau niekas nematytų. Ir tada suprantu kad antro karto neturėsiu. Ir tada visa tai 

nuryji. Ir tada aš važiuoju. Ir jie: teta o kas čia? O kas čia? O paspaust galima, o ten pavažiuot? O ten 

toks laiptukas yra, o galima ten atsistot kad jūs mane pavėžintumėt? Ir mes taip va pradedam, jie ten 

keičiasi ten pavežu po kelias minutes, jie ten keičiasi visi. Ir aš atvažiuoju ant rytojaus, ir jie ten šaukia 

visi: „Teta su vežimėliu atvažiavo!“ Reiškia tu pats ir auklėji tą publiką. Kaip tu elgiesi, kaip tu šypsaisi. 

(A.R.) 

Automobilius vairuojančios moterys su judėjimo negalia labai daug pasakoja apie savo 

nuolatines nesibaigiančias pastangas „išauklėti“ vairuotojus, kad šie nustotų statyti 

automobilius neįgaliųjų vietose, jei jie patys tokie nėra (apie šią moterų iniciatyvą ir kovą 

daugiau rašoma skyriuje „Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime“) moterys klijuoja 

draugiškai pašiepiančius lipdukus, užkiša už lango rėmų neįgaliųjų ženkliukus, galiausiai – 

mėgina kalbėtis ar kviesti policiją. Labiausiai visas apie tai kalbėjusias moteris skaudina 

policijos abejingumas šiais atvejais – vairuotojai, jų teigimu, visada lieka nenubausti: policija 

stabdo, jeigu greitį kas viršija, jie stabdo, jeigu ne ten pasuki – man taip buvo.. tiesiog rodyklė buvo 
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tiesiai, o aš pasukau. Tai čia lygiai tas pats kelio ženklas [t.y. neįgaliojo vietos ženklas]! Čia lygiai tas 

pats kelio ženklas. Bet čia pagal juos nėra pažeidimas. (M.Ž.). Kita moteris teigia, kad dėl tokio 

policijos neveiksnumo yra kalta korupcija: skambini policijai ir sakai : va čia yra neįgaliųjų vietos, 

mašinos sustatytos. O jie sako: mes neatvažiuosim, todėl kad čia yra „Maksimos“ centro teritorija ir 

tegu jie ten tvarkosi. Sakau: palaukit, žemę tai jie nuomoja iš valstybės, čia galioja valstybiniai 

įstatymai. Jie nėra atskira valstybė. Nuvažiavom į savivaldybę išsiaiškinom. Nu taip čia yra...Tai sakau, 

kaip dabar suprast? Policija nevažiuoja, o apsauginis jisai negali įvykdyti policijos... Ir aš ilgai 

nesupratau kodėl va taip yra? Ir paskui vieną dieną atėjo man tokia šviesi mintis: nu palauk, gi visur 

stovi kameros, jokio kyšio nepaimsi, tai kokio velnio čia važiuot (A.R.) Tačiau visos neįgalios moterys 

sutinka, kad šie nesupratimo ir socialinio nejautrumo atvejai nėra tyčinis žeminimas, bet tai 

yra nežinojimas, nesupratimas ir visiškas neįgalių žmonių egzistavimo ignoravimas. 

 

Visuomenės pratinimasis prie neįgaliųjų koegzistavimo nėra greitas procesas – ženklesnių 

pokyčių ilgiausiai laukti tenka būtent retesnes negalias turintiems žmonėms. Moteris, turinti 

retą kompleksinę negalią, įtakojančią jos išvaizdą, ribojančią bendravimo galimybes ir kitus 

svarbiausius procesus, pastebi, kad po truputį visuomenė pradeda pastebėti ir gerbti 

dažnesnes negalias turinčius žmones, ypač judančius rateliuose. Tačiau visuomenė visiškai 

abejinga ar net nepakanti simptomams, kurių neatpažįsta ir greitai neidentifikuoja. Ši moteris 

pasakoja apie patirtį, kaip pasikeitė aplinkinių požiūris į ją po to, kai ji trumpam atsisėdo į 

neįgaliojo vežimėlį: ir aš iš karto pajutau kitą [santykį]... Iš karto pajutau, koks požiūris, iš karto į tave 

pasikeičia požiūris. Jeigu tu ne vežimėly dar, tai aš negaliu tikėtis, kad man kas padės duris atidaryt. Ir 

man vieną kartą vienas žmogus užmetė :“nevaizduok čia didesnio invalido, negu esi“. Tai čia tai 

skaudžiausia.. Pats, kuris sėdi vežimėly [taip pasakė]. (R.S.) Skaudžiausia šiai moteriai yra būtent 

tai, kad pašaipos ji sulaukė iš kito neįgalaus žmogaus, turinčio kitokią diagnozę ir visuomenei 

labiau priimtiną išvaizdą.  
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Taigi tie pokyčiai, kuriuos pastebi neįgalios moterys ilgi ir skausmingi ne tik jų kartai, bet ir 

jaunesnėms kartoms. Tačiau visos jos džiaugiasi tegu ir nedideliais postūmiais šioje srityje, 

tegu ir tik įvardinimo pasikeitimu, tačiau joms tai irgi yra labai svarbu: jie nebesako „invalidas“, 

nebesako kitų terminų netinkamų. Jie žino kas ir kaip. Tai vat, labai šaunu. (A.P.) 
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Prieinamumas ir mobilumas 
 

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) 9 ir 13 str. aprašo fizinės 

aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, visuomenei prieinamų 

objektų ar paslaugų prieinamumą, sąlygas neįgaliesiems gauti 

kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones. 

Aplinkos pritaikymas yra būtinas moterims su judėjimo, regos bei 

klausos negaliomis. Nors pagal esamą tvarką didelę dalį būtinų 

priemonių ir patobulinimų turi kompensuoti savivaldybės, tačiau 

neretai moterys daugiau būtinos pagalbos sulaukia iš artimiausios 

socialinės aplinkos: šeimos narių, kaimynų ir draugų. 

Įvažiavimai ir keltuvai padedantys patekti į 

gyvenamąjį būstą  

 

1 fotografija: Įvažiavimas į butą pirmajame aukšte iki balkono įrengtu pandusu.  Šį 

įvažiavimą, nepaisydami neįgalios moters interesų, vietos verslininkai buvo užtvėrę tvora 

taip, kad ji nusileidusi atsitrenkdavo tiesiai į tvorą. Tuomet moteris ilgai ir viešai gynė 

savo teisę į mobilumą, kol pavyko susitarti tvorą pusmetriu patraukti. 

  

   

„... iš tiesų buvo labai 

daug konfrontacijos, labai 

daug, žinai įrodinėjimo, 

kad man reikia šitaip, o ne 

taip. Kad man reikia taip, 

ir kad man reikia šitaip. Ir 

viskas beprotiškai 

išsitempė laike. O visas 

procesas išsitempė beveik 

daugiau kaip tris 

mėnesius. Ir per tą laiką 

tas faktas kad tu pavargsti 

konfrontuot su tais 

žmonėm, kad man reikia 

taip, kad padarykit ne 

taip, o anaip. Ir finale 

gaunasi, kad man 

padarykit belekaip, kad 

jau tiktai greičiau.“ 

   

„naudotis žemagrindžiais 

autobusais trukdo ir 

gatvių netvarkingumas: ir 

net jeigu nuleistų ir 

pakeltų tą ... Vienas 

dalykas kad fiziškai jis ne 

visada privažiuoja prie 

bortelio. Kitas dalykas tose 

stovėjimo aikštelėse, kiek 

dažnai mes matom vienas 

duobes. Ten normaliai 

ratukais nepravažiuosi. „ 
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Moterims su judėjimo negalia yra galimybė gauti kompensaciją jų gyvenamojo būsto 

pritaikymui: keltuvui, pandusui ar kitoms priemonėms padedančioms patekti į jų butą ar 

namą bei sanitarinėms patalpoms – voniai, tualetui. Dauguma moterų su judėjimo negalia 

teigia gavusios paramą keltuvui arba užvažiavimui įsirengti; tačiau neretai jos pabrėžia, kad 

tai pareikalavo didelių ginčų ir su savivaldybe, ir su šias priemones įrenginėjančiais 

specialistais: bet kiek reikėjo nuveit, Dieve brangus. O Jėzau! Jūs neklauskit. Aplamai, už savo teises 

reikia, bent jau, va, aš iš savo pusės, tai, o Jėzau! Reikia vos ne žiniasklaidos... (A.J.); iš tiesų buvo labai 

daug buvo konfrontacijos, labai daug žinai įrodinėjimo, kad man reikia šitaip, o ne taip. Kad man reikia 

taip, ir kad man reikia šitaip. Ir viskas beprotiškai išsitempė laike. O visas procesas išsitempė beveik 

daugiau kaip tris mėnesius. Ir per tą laiką tas faktas kad tu pavargsti konfrontuot su tais žmonėm, kad 

man reikia taip, kad padarykit ne taip, o anaip. Ir finale gaunasi, kad man padarykit belekaip, kad jau 

tiktai greičiau. Ir pati savo protu supranti kad tau reikės, nu nežinau kiek laiko gyventi... gal gi visą 

likusį gyvenimą, va žodžiu. Tai tas procesas to aplinkos pritaikymo yra komplikuotas. Bet kaip nu ir 

viskas gyvenime - įveikiama. Reikia žinoti kur kreiptis, ko prašyti... Visų pirma turi būti raštingas. 

(V.Š.) Respondentė, kurios žodžius čia pateikėme, teigia, kad kartu su keltuvą įrenginėjančiu 

statybininku, ji keltuvo modelį, formą ir veikimo principą turėjo ir suprojektuoti, negavo 

pagalbos iš šių priemonių specialistų inžinierių. 

Pagal šios moters įsirengtą keltuvą vėliau buvo įrengti dar du keltuvai Kauno mieste. Ir 

kalbėjusią neįgaliąją, ir kiekvieną, kas šių patirčių klausosi, stebina specialistų nedalyvavimas 

šiuose procesuose. 
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2 fotografija. Keltuvas, skirtas su neįgaliojo vežimėliu patekti į butą ir iš buto, įrengtas iš balkono pirmame aukšte 

daugiabučiame name. Keltuvu besinaudojanti respondentė teigia, kad kartu su keltuvą įrenginėjančiu statybininku, ji keltuvo 

modelį, formą ir veikimo principą turėjo ir suprojektuoti, pagalbos iš inžinierių nesulaukė. Pagal šiai moteriai įrengtą keltuvą 

vėliau buvo įrengti dar du keltuvai Kauno mieste. Ir kalbėjusią neįgaliąją, ir kiekvieną, kas šių patirčių klausosi, stebina 

specialistų nedalyvavimas šiuose procesuose. 

 

Pasitaiko, kad net ir įrengus įvažiavimą, vėliau tenka kovoti su verslininkais, kurie 

nepaisydami neįgalios moters interesų atitveria jį tvora. Tuomet moteris, kuri neteko 

galimybės iš savo buto išeiti per pandusą įrengtą nuo balkono, ilgai ginė savo teisę į mobilumą 

(A.J. - šis atvejis išsamiau aprašytas skyriuje „Pagalba iš socialinės aplinkos, visuomenės 

požiūris“). Žinoma, ne visos neįgalių moterų iniciatyvos dėl būsto pritaikymo pasibaigia 

sėkmingai. Viena respondentė iki šiol mėgina išsikovoti galimybę įrengti laiptinėje platformą 

judėjimui su rateliais, tačiau tam kliudo, anot savivaldybės specialistų, per siaura laiptinė – 

teigiama, kad gaisro atveju ši platforma kliudys evakuacijai: dabar kovoju ir nežinau kuo čia 

baigsis – cirkas. Leidžiama platformą statyti tik tada, jeigu laiptinės plotis du metrai dešimt. Bet nei 

vieno namo Lietuvoj su tokiu pločiu nėra. Tiktai Smetonos laikais statyti namai. Devynaukščiai - metras 

penkiasdešimt, o penkiaaukščiai – metras dešimt. Suprantat? Kodėl? Vat ėmė ir sugalvojo va tokio 

pločio. Sakau, palaukit- gi vat ta platforma kai jinai atsiverčia jinai metras dešimt yra. Lieka 

keturiasdešimt centimetrų šone. Ar nepraeis žmogus? Ne – gaisro atveju jisai grūsis ir jūs užstosit. Ir 

aš jam sakau: gaisro atveju aš nevažiuosiu į viršų, aš važiuosiu žemyn.... Bet mano kaimynas pijokėlis, 
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kai aš jam pasiguodžiau vieną kartą, jisai sako: nu ko tu pergyveni? Duok man penkiasdešimt litų į 

mėnesį aš tave ant rankų nešiosiu. (A.R.) Kuo baigsis šis neįgalios moters ir savivaldybės 

specialistų ginčas – nežinia, tačiau šiuo metu moteris naudojasi (gana pavojingu) kaimyno iš 

lentų pagamintu pandusu. 

Pažymėtina, kad kito miesto atitinkamas savivaldybės skyrius panašią problemą nesunkiai 

išsprendė: moteris gavo naudotis (pagal panaudos sutartį) vikšrinį keltuvėlį, kurį 

primontavusi prie neįgaliojo vežimėlio ji nesunkiai nulipa iš antro aukšto laiptine į kiemą. Ši 

moteris pasakoja apie nepalyginamai konstruktyvesnį dialogą su savivaldybės specialistais: 

yra tas keltuvas. Jisai… Va šitas, - matot? Ir aš tarp jo įvažiuoju su ratais prie laiptų, jisai užsifiksuoja – 

va ta rankena įsistato… Ir jisai lipa, - vikšrinis. Matot? Nu, čia itališkas – čia geras tas toksai. Man tai 

jis patinka. ...  jis panaudai man duotas. Jei manęs nebeliks, tai tada jau jį paims.  Aš prašiau “iš antro 

aukšto” [keltuvą įrengti] -  bet kada čia visi tie pasidarė, tie finansiniai sunkumai Lietuvoj, kada čia 

viską – nu ir sako: “per brangu”. Anksčiau darydavo į antrą aukštą liftą tokį.  ... Sako “per brangu” – o 

paskui atvežė man tris [vikšrinius keltuvėlius]: vokiečių [gamybos], dar kažkieno ir šitą. Tai sako: 

išbandyk kuris tau eina. Anie labai krato- taip net galva purtosi [juokiasi]. Pradėjo skaudėt sprandas. 

Tai šitą išbandžiau – labai man patiko. Patogu. (Z.B.). Taigi matyti, kad priemonių ir sprendimų 

gali būti įvairių, ir tai vėlgi priklauso nuo savivaldybėje už šią sritį atsakingų žmonių 

išradingumo ir sugebėjimo rasti sprendimus. 
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Vonios, sanitarinės patalpos 
 

Kai kurios moterys su judėjimo negalia yra gavusios valstybės kompensaciją ir sanitarinių 

patalpų įrengimui. Tačiau dauguma jų pastebi, kad sanitarinės patalpos yra reikalingos 

kasdien, nuolatos, o laukti jų pritaikymo eilėje gali užtrukti ir keletą metų. Todėl jos įsirengė 

minimalų pritaikymą už savo lėšas ir be jokios inžinierių pagalbos, padedamos: kas dešimt metų 

neįgalus žmogus gali prisitaikyt savo aplinką. Bet mano situacija yra tokia labai kvaila buvo. Aš gyvenu 

čia, nes po truputėlį prisitaikau. Aš kokius penkis metus turiu stovėt eilėj. O man tai gyvent reikia. Man 

maudytis riekia, aš prisitaikau tą vonią (M.Ž.); žinokit, praktiškai aš pati prisitaikiau. Viską už savo 

pinigus. Nestojau į eilę, neprašiau, nes man reik gyvent dabar. Aš tik parašiau Mažeikiams, kad 

atsiradus galimybei, aš žinau, kad tai bus negreit, po penkių ar trijų metų, įrengtų įėjimą be laiptų. 

Ateis man tas laikas, kai man jo reiks, ir praktiškai dabar mane laiptais į viršų neša. Aš pati nepalipu. 

(S.Ž.) 

  

3 fotografija.  Moteriai su judėjimo negalia įrengta vonios patalpa.  

Jei moterys neranda pakankamai lėšų profesionaliam vonios pritaikymui, tuomet artimieji ir 

draugai sukuria savo gamybos (ir nedaug išlaidų reikalaujančias) priemones: vonia ir 

nepritaikyta, tik kaimynas man padarė tokį, žinot, pasikabyt, jis [vyras] perkelia kojas, aš rankom 

pasikeliu ir įlipu, ir taip išlipu. (A.J.) Ši moteris kalba apie ūkinę metalinę grandinę, kuri 
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pritvirtinta prie vonios lubų, o apačioje prie grandinės yra pritvirtinta rankenėlė nuo vaiko 

žaislo: 

 

4 fotografija. kaimynų pagalba, jei nesulaukiama priklausančios savivaldybės pagalbos. Mažame Lietuvos miestelyje moteris 

su judėjimo negalia nesulaukia vonios pritaikymo, todėl minimalų palengvinimą įlipti į vonią sukonstravo kaimynas: vyras 

perkelia kojas, aš rankom pasikeliu ir įlipu, ir taip išlipu. (A.J.)  

Būna ir taip, kad standartinis vonios pritaikymas yra nebepakankamas, jei moters būklė 

pablogėja. Viena visišką negalią turinti respondentė teigia, kad šiuo metu jos kūnas nebejuda 

visai ir jokios rankenos jai įlipti į vonią nepadeda – ją turi įkelti vyras, kuris taip pat su 

amžiumi netenka sveikatos: labai trūksta, kad įrengtų vonioj ant bėgių keltuvą į vonią, nes vyrui jau 

labai sunku kilnoti, čia jam būtų didelė pagalba.  (I.L.) 

Reikia paminėti ir tai, kad tuo metu, kai yra įrenginėjamos sanitarinės patalpos – vonia ir 

tualetas – moterims tenka išsiversti be šių patalpų. Tai suprantama, bet moterys guodžiasi, jog 

tai užtrunka labai ilgai: kai man darė tą remontą, aš pragyvenau šituose namuose be tualeto septynias 

savaites. (V.Š.). Be abejo, moteriai, turinčiai sunkią judėjimo negalią tai yra itin sunku, o gyventi 

tuo metu viešbutyje būtų nepakeliama finansinė našta. 
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Galimybė naudotis viešuoju transportu 
 

Viešojo transporto fizinis bei finansinis prieinamumas – ypač moterims su judėjimo arba regos 

negalia – yra vienas svarbiausių jų mobilumo veiksnių. Šioje srityje galiojančią kompensavimo 

tvarką moterys įvertina, ją žino, ir pagal išgales ja naudojasi: ir studentams, ir neįgaliesiems su 

20% darbingumu, tas pats.  ... Socialiniu taksi esu tik vieną kartą važiavusi. Tik vieną kartą, kai 

važiavau nuo aklųjų sąjungos... (L.T.) Moterims su regos negalia yra svarbios ne tik autobusų 

bilietų kainos, bet ir galimybė susiorientuoti maršrutuose, stotelėse, etc. Todėl šią negalią 

turinčios respondentės neretai sako, kad joms yra patogu naudotis tik gerai išmoktais 

maršrutais, nes kitu atveju pasitaiko ir pasiklysti, ir nerasti vietos, į kurią vykstama: yra buvę, 

kad esu ir į Rainius nuvažiavusi ... bet Telšiai tai yra gi ne Vilnius, ne Klaipėda. Supranti, jeigu aš čia 

įlipu į miestinį autobusą, tai aš turiu pravažiuoti tik dvi stoteles iki savo namų. Taigi aš tiek jau žinau. 

Taip jau žinau tiesiog pagal autobuso posūkį. Jau žinau, kur jis sukasi. Kažko na va taip ir. Pagal tą jau, 

o jeigu jau abejoju, tai dar žmogaus pasiklausiu, ar ką. (R.R.) Vėlgi matome, kad jei autobusuose 

nėra pranešinėjamos stotelės (o mažesniuose miestuose jos nepranešinėjamos), tuomet 

bendrakeleivių pagalba – visuomenės supratingumas, yra vienintelė galimybė atrasti vietą, į 

kurią vykstama. Neregės moterys gali naudotis socialinio taksi paslaugomis, tačiau šia 

paslauga jos naudojasi retai, tik ypatingais atvejais – kai nėra kam palydėti, ir nebeįmanoma 

pagalbininko surasti. Žinoma, ši paslauga, kalbintų neregių moterų manymu, yra labai 

vertinga. 

Kur kas daugiau nepatogumų miesto autobusuose patiria moterys su judėjimo negalia. Nors 

didžiuosiuose miestuose kursuoja ir žemagrindžiai autobusai (kurių tvarkaraščius neįgalios 

moterys puikiai žino ir seka jų pasikeitimus), vis dėlto čia būna nemažai sunkumų ir 

nesusipratimų, pirmiausia dėl to, kad vairuotojai nėra patenkinti tuo, kad jie apkraunami 

papildomu darbu: yra ta struktūra žemagrindžių autobusų, ar ne. Bet tai ten patiri ten amžiną stresą. 

Man tas žodis nepatinka, bet kažkokią amžiną nemalonę. Nes tu priklausomas nuo gerbiamo vairuotojo, 

kuris galbūt atkels ten tą... nu kaip sakyt... [tiltelį], o galbūt – ne. Nežiūrint to kad jam į pareigas įeina... 
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Burbuliuos, kad neturi to lydinčio ašmenio. Kad tave reikia dar įstumti ir išstumti. ... jie turbūt 

įsivaizduoja, jiems taip atrodo, kad ir neįgaliam asmeniui yra taip saugiau. Kada jisai turi patikimą 

lydintį asmenį. Bet kartais mes taip norim būti tokie visiškai nepriklausomi. Tokie visiškai, žinai, 

spakaini. (V.Š.)  Kita vertus, naudotis žemagrindžiais autobusais trukdo ir gatvių 

netvarkingumas: ir net jeigu nuleistų ir pakeltų tą ... Vienas dalykas kad fiziškai jis ne visada 

privažiuoja prie bortelio. Kitas dalykas tose stovėjimo aikštelėse, kiek dažnai mes matom vienas duobes. 

Ten normaliai ratukais nepravažiuosi. Ten ir mašina kartais nepravažiuosi. Ir šaligatviai išdaužyti... ir 

išmalti taip, kad nu..  (V.Š.). Reikia pastebėti, kad ši respondentė gyvena Kaune, kur 

žemagrindžių autobusų prieinamumas yra ženkliai blogesnis nei Vilniuje. Vilniuje gyvenanti 

moteris su judėjimo negalia pastebi, kad dabar, kai tas pirmininkavimas, tai jisai nemenkai 

pasitarnavo kad ir vairuotojai būtų kitokie. Būna jau, kad vairuotojai išlipa iš autobuso ar troleibuso ir 

pagelbėja. Mano patirtyje buvo visko: buvo vairuotojų, kuriem turi medalius pakabinti - ar sninga ar 

lyja, pritaikytas troleibusas ar ne, jie susiorganizuoja pagalbos iš keleivių,  kartu įkelia ir  nuveža kur 

reikia. (D.M.) 

Nepalyginamai blogesnė situacija, respondenčių nuomone, yra su tarpmiestiniais autobusais. Į 

juos moteriai su judėjimo negalia yra beveik neįmanoma įlipti. Viena respondentė stebisi, kaip 

jos draugė, kuri taip pat juda rateliais, sugeba atvažiuoti pas ją iš Vilniaus į Lazdijus: 

neįsivaizduoju kaip ji nabagė įropoja, nes mane, va, vyras su kitais žmonėmis vos įkelia. O jinai be 

niekieno pagalbos. Tai nejaugi biškį tie įlipimai į autobusus būt mažesni, juk galima padaryt. Bet 

visiškai nieko, nei jokio laikiklio. Galėtų, juk ten ne milijonus kainuoja. Kad ir tuos iš vienos pusės 

laikiklį ir iš kitos pusės. Ir senam žmogui, kad būt gerai, ir neįgaliam. Nu, dabar. Nu, čia Lietuva. (A.J.) 

Taigi, moters manymu, labai padėtų net papildomos rankenėlės abipus autobuso laiptukų. 

Be transporto prieinamumo, labai svarbus mobilumo veiksnys yra ir gatvių, sankryžų, 

šaligatvių pritaikymas žmonėms su judėjimo bei regos negalia. Vėlgi didžiuosiuose miestuose 

šio pritaikymo yra ženkliai daugiau, tačiau ir mažesni Lietuvos miestai pradeda šiuos 

palengvinimus įrengti. Paklausus, ar Telšiai yra pritaikyti neregiams, respondentė atsakė, kad 
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keletas garsinių šviesoforų jau yra įrengta, yra ten ypač šitie Birutės gatvėje, tiesiog prie sankryžos, 

yra iškilimai ant šaligatvių. Padaryti yra vietom. Yra tenai ir prie laiptų, kur šitie na kur jau pirmieji 

laiptai geltoni, ten labai gerai toks dalykas silpnaregiams ypač. ... Telšiai, palyginus, gana neblogai 

pritaikyti. Kada aš nuvažiuoju į Kretingą, man daug sunkiau rasti, kur perėja. Nes mano sesuo 

Kretingoje gyvena, tai žinot ten yra sunkiau per gatvę eiti. Ten tų garsinių visoje Kretingoje tik 

vienintelis, ten prie Maksimos. (R.R.) 

Moterys su judėjimo negalia galėtų daug laisviau judėti po miestą, jeigu šaligatviai (taip pat ir 

nuvažiavimai nuo jų, būtų tvarkingi. Kai to nėra, jos priverstos su rateliais važiuoti 

važiuojamąja dalimi, kas sukelia vairuotojų pyktį: kad ir nauji [šaligatviai], bet nėra nuvažiavimo. 

Nuvažiavimas kitoj miesto pusėj. Nėra to nuvažiavimo tokio. Reikia važiuot gatve. Kaip važiuoji gatve, 

tai vairuotojai pyksta, bet tai ką padarysi. Nu, toks gyvenimas.  (A.P.) Kartais nuvažiavimai nuo 

šaligatvių būna įrengiami tik normaliai, tokie, kad jais užkilti arba nusileisti neįgaliajam yra 

neįmanoma. Moteris, gyvenanti mažame miestelyje, pasakoja: kai darė tuos šaligatvius, tai, 

žinokit, aš jau vieną dien netvėriau ir prasdariau langą, ir sakau: „Pažiūrėkit, darbininke, ar gali vienas 

neįgalus žmogus užvažiuot ant tokio panduso? - sakau, - nu, būkit žmonės, darykit žemesnius!“. Nu, 

nieko, žinokit, pažiūrėjo į mane ir viskas. Nusijuokė. Jis žmogus nekaltas, aš jo nekaltinu. (A.J.) 

Moteris turinti retą kompleksinę negalią ir negalinti užlipti ant bent kiek aukštesnio bortelio 

(be to, dėl negalios ir labai silpnai matanti), sako įsidėmėjusi savo mieste visas vietas, kuriose ji 

gali praeiti, ir vaikšto tik jomis. Taip pat ji susiduria ir su kitokiais sunkumais: man tai labai 

aukšti yra šaligatvių bordiūrai. Bet aš žinau, kur žemesni, tai aš ten ir einu. Man labai sunkios būna 

durys.. Vieną kartą taip stūmė mane – vaikšto sako, čia kaip musmirė... O ten kažkaip sunkiai tos durys 

atsidarė, kažką dar nešiau.. Nu man sunku, aš kai darau, tai ne rankom jau atidarinėju, bet va taip, 

alkūnėm. Daugiausia. Tai va, viena moteriškė mane taip pastūmė – eina čia kaip miegodama. Nu tai va 

taip stūmė mane, o kadangi aš ant kojų [sunkiai pastoviu], tai būčiau nugriuvus. (R.S.). Tokia 

smulkmena, žvelgiant iš sveikųjų perspektyvos, kaip durų atidarymas, gali tapti kliūtimi 
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patekti į pastatą net ir neįgaliajai, kuri dar šiek tiek vaikšto ir yra visiškai savarankiška. 

Žinoma, esant kiek didesnei visuomenės empatijai tokių sunkumų ji nepatirtų. 

Automobilio pritaikymas moterims su judėjimo negalia 
 

Daugiau nei pusė iš kalbintųjų moterų su judėjimo negalia yra aktyvios visuomenės narės ir 

vairuoja automobilius. Jos tvirtina, kad būtent automobilis yra pagrindinis jų mobilumo 

užtikrinimas. Moteris, gyvenanti Kaune siauroje neasfaltuotoje gatvelėje tarp nesutvarkytų 

namų ir kiemų, teigia be automobilio niekaip negalėtų net pajudėti iš namų – ji net nepasiektų 

didesnės gatvės: vat įsivaizduokit, jeigu aš išvažiuočiau va pėsčia, tai aš per tuos purvynus net 

nepajudėčiau (M.Ž.)  

  

5 fotografija. automobilis yra ne papildomas patogumas, o vienintelė galimybė išeiti iš namų. Moteris su judėjimo negalia, 

judanti rateliuose, gyvena Kaune siauroje neasfaltuotoje gatvelėje tarp nesutvarkytų kiemų. Ji be automobilio, vien rateliais, 

niekaip negalėtų net pajudėti iš namų:  nepasiektų pirmos asfaltuotos gatvės. 

 

Automobilio įsigijimui ir pritaikymui visos vairuojančios neįgalios moterys yra gavusios 

valstybės nustatytą paramą (4000 Lt). Šie pinigai ne visada būna pakankami, bet moterys 

puikiai supranta, kad reikia dalį sumos sumokėti pačioms.  

Kita vertus, ir mokant vairuoti automobilį, ir jį įsigijus bei pritaikius, ne visuomet įmanoma juo 

pasinaudoti dėl kitų – sveikiesiems beveik nepastebimų – veiksnių, kaip sniego, nepatogaus 
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kiemo šaligatvi: iki mašinos penki metrai. Nu, tai vat dabar mamos sveikata pablogėjus, man nieko 

padėt negali, tai jau tektų man pačiai eiti [sniegą] kastis, nes nors ir yra kažkoks tai  kiemsargis, jis 

neprivalo kast aplink mano mašiną ir nekasa.  (A.P.).  Taip pat šioms moterims itin rimta problema 

yra nesupratingi vairuotojai, kurie drąsiai stato automobilius neįgaliųjų vietose – tiek 

gyvenamojo namo kieme, tiek kitose miesto erdvėse. Moteris su judėjimo negalia turi turėti 

galimybę pasistatyti automobilį ten, iš kur yra nekomplikuotas priėjimas prie įstaigos durų, ir 

kur yra pakankamai vietos jai išlipti, persėdant į vežimėlį (ypač jei ji atvažiavo viena). Sveikieji 

vairuotojai to dažnai nesupranta (apie šią problemą daugiau bei kitais aspektais rašoma 

skyriuose „Pagalba iš socialinės aplinkos ir visuomenės požiūris“ bei „Dalyvavimas 

visuomeniniame gyvenime“).  

Įvairių specialių prietaisų, būtinų priemonių prieinamumas 
 

Neįgaliojo vežimėlis yra moters su judėjimo negalia nuolatinis palydovas, todėl jo kokybė 

labai stipriai įtakoja moters gyvenimo kokybę. Viena iš moterų su judėjimo negalia atsimena, 

kad pirmąjį vežimėlį vaikystėje jai pagamino tėvas, nes profesionaliai pagaminto nebuvo 

įmanoma gauti: toksai sukonstruotas tėvelio buvo pirmas. Nes tuo metu apskritai tokio dalyko taip ką 

mes vadiname neįgaliojo vežimėliu...  Jau buvo – jie buvo siunčiami iš Latvijos. Pirmieji ko gero buvo 

Pabaltijyje Latvijoje gaminami. (V.Š.). Šiuos laikus atsimenančios moterys, be abejo, labai 

džiaugiasi galimybe nusipirkti valstybės visiškai kompensuojamą neįgaliojo vežimėlį ir šia 

galimybe naudojasi. Kita vertus, jos tokiu atveju privalo pirkti Lietuvoje įmonėje „Puntukas“, 

gamintą vežimėlį (neįgaliųjų vadinamą puntukiniu), apie kurį jos atsiliepia kaip apie 

nepaprastai nepatogų – sunkų, nemanevringą ir nepatvarų. Todėl jos neretai – vienos per kitas 

– ieško, kur nusipirkti pigesnį, lengvą ir manevringą, tegu ir dėvėtą vežimėlį, su kuriuo 

jaustųsi nepalyginamai judresnės ir lengvesnės: šitą, aktyvaus tipo vežimėlį, pirkom už savus 

pinigus. Diana [kita moteris su judėjimo negalia] rado. Padėvėtą pirkom už 500 Lt, bet, duok Dieve, 

Dianai sveikatos, labai lengvas! Labai gerai, nes tuos kur duoda... Aš turiu ir tą puntukinį. O čia jis 

lengvas tokis (demonstruoja, kaip lengvai juda), o tie puntukiniai... Dieve brangus, aš nesuprantu. Kaip 
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gali neįgaliam ar senam žmogui gamyt tokius vežimus? Nu, jie sunku. Aš pabuvau kelis mėnesius, nu, 

aš negaliu, rankas net skauda. Sunkus jisai, ir pavežt sunku.  (A.J.). Ne tik šis, bet ir daug kitų 

pasisakymų rodo, jog neįgalios moterys vienai kitai teikia ne tik informaciją, bet ir visokeriopą 

pagalbą susirandant tinkamą specialią techniką. 

Kita rateliuose judanti moteris apgailestavo, kad nėra kompensuojamos kokybiškos, neįgaliųjų 

labai vertinamos, pagalvėlės vežimėliui nuo nuospaudų (daiktas žemiau esančioje 

nuotraukoje), kurios labai apsaugo nuo nuospaudų susidarymo: nepakankamai lėšų yra skiriama 

tiems, na, lietuviškai jie vadinami pasėstais, bet vis tiek sakysiu pagalvėlių vežimėliui. Tai, na yra 

skiriamos tos pagalvėlės ir lėšų kompensuojama, bet tai yra skiriama keli šimtai ar kiek tenais, o, 

pavyzdžiui, vežimėlių pagalvėlės, kurios yra labai geros, kurios yra pripučiamos oro, [jos 

nekompensuojamos]. Jos vėliau išsimodeliuoja pagal sėdimąją, pagal užpakalį. Jos yra praktiškai 

nekompensuojamos ir kainuoja, na, eina kalba jau apie 1000-900 Lt. Tai vat, man gaila, kad jie, na, 

tokiom brangesnėm lėšų nesuranda arba, jei suranda, tai vienai, dviem pagalvėlėm per metus (A.P.) 

Taigi taip pat ir šiuo atveju valstybės kompensuojami daiktai yra daug prastesni už tuos, kurie 

iš tikrųjų neįgaliajai padeda, ir vėlgi šias pagalvėles moterys stengiasi pirkti iš savo lėšų ir 

kokybiškas. 

  

6 fotografija. Pagalvėlė nuo nuospaudų („pasėstas“), būtina moterims judančioms neįgaliojo vežimėliu. Respondentė 

demonstruoja kokybišką pasėstą, kurį įsigijo už savo lėšas. Kompensuojamieji, ji teigia, būna nekokybiški ir nuo nuospaudų 

neapsaugo. Moteris nurodo šią problemą kaip vieną rimtesnių kalbant apie pagalbą vežimėliu judančioms moterims. 
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Moterims su klausos negalia yra reikalingi klausos aparatai, žadintuvai, pritaikyti durų 

skambučiai, „vaikų auklės“. Taip pat jos aktyviai naudojasi mobiliaisiais telefonais (kurie, 

šiuo atveju, joms yra taip pat negalią kompensuojanti technika, o papildomo patogumo 

daiktas): įsigijau [kompensuojamą] klausos aparatą, žadintuvą. Bet nuolat jaučiu diskomfortą. Pastovus 

cypimas. Norėčiau mažo aparato. Bet jie nėra tokie stiprūs ir man per silpni. Dar nesukūrė stipraus 

mažo aparato, kad galėčiau girdėt. Dar telefonas, kompensuoja daugiau, bet tik per 4 metus 1 kartą. 

Turiu išmanųjį, galiu kalbėti vaizdo skambučiu gestais. Bet žinutėm nepatogu. (V.L.). Taip pat 

kurčiosios moterys pasigenda titrų televizijoje, internete – tai dar yra labai neįprasta: Norėčiau, 

kad visur būtų titrai. (V.L.). Kita moteris, turinti klausos negalią, sakė, kad durų skambutį – 

daug patogesnį – jai įrengė vyras: neėmiau iš techninės pagalbos centro. Mano vyras buvo elektrikas, 

tai pats savo rankom pagamino durų skambutį su lemputėm visuose kambariuose. Gražu. (N.K.)  

 

Moterys, turinčios regos negalią, naudojasi taip pat nemažu kiekiu pritaikytų daiktų, bet 

labiausiai joms yra reikalingos neregiams pritaikytos kompiuterinės programos, gebančios 

skaityti balsu parašytą tekstą. Tos programos, ypač reikalingos jaunoms, studijuojančios, 

dirbančioms moterims su regos negalia, yra joms neįperkamos: jos kainuoja tūkstančius, jeigu 

legalios. Bet kas tau pirks šiais laikais legalų. Parsisiunti nelegalią, ir viskas. Nu, ta prasme, taip daro 

žmonės. (V.B.). Kol yra galimybė gauti piratines programas, tol moterys didelių sunkumų šioje 

srityje neišsako. Kiti daiktai, pritaikyti regos negalią turintiems žmonėms (kalbantys daiktai), 

kalba skirtingomis kalbomis (kalbą galima nustatyti), tačiau kalbų pasirinkimas ribotas: mano 

rusiškai nustatyta, kadangi aš rusų suprantu. Aš kitokios nemoku ten galimą nustatyti jį ir kita kalba. 

Bet mano rusiškai nustatytas. (R.R.). Moteris, kuri yra 66 metų, atsimena, jog anksčiau kalbančių 

daiktų buvo mažiau, ir tai kėlė nepatogumą: laikrodžio kalbančio gi nebuvo, termometro kalbančio, 

nebuvo tokių  dalykų. Nebuvo, kurių tikrai reikia. Čia jau aš jau nekalbu, ten kokios svarstyklės - be tų 
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gali ir apseiti. Ten yra tokių dalykų, be kurių gali apseiti. Bet jau kaip be laikrodžio, be be šito kraujo 

spaudimo aparato tikrai yra labai sunku apseiti. Labai sunku.  (R.R.) Taigi dabar moters buitis, galint 

naudotis tokiais regis paprastais daiktais, yra gerokai lengvesnė, nes ji turi: be kraujospūdžio 

matuoklio ir laikrodžio, dar ir svarstykles, lietuviškai kalba; skaičiavimo mašinėlė - lietuviškai, 

termometras - rusiškai. Dar turiu tokį, kur kur pilti į puoduką, žinai, tą garsinį tokį, tokį kai pili, kai 

pripili puoduką, sušvilpia. (R.R.)  

Kompensavimo sistemą nereginčios moterys aiškina pagal tai, kas joms yra svarbiausia. Jaunai 

studijuojančiai ir dirbančiai merginai svarbiausios yra neregiams pritaikytos kompiuterinės 

programos: kompensuoja už tą skaitymo programą, programas visas tas. Kokias tu nori ten naudoti. 

Už visokius draiverius, naršykles, kurios skirtos akliesiems, jie kompensuoja. Pavyzdžiui Brailio eilutę 

kompensuoja, jei kurčneregys būna. Ji labai brangiai kainuoja, neatsimenu, atrodo 4000 dolerių. Sumos 

– brangios.  Tai va tokias kompensuoja, bet tokias jau retas, kad ten jau nežinau. (V.B.). Kita moteris, 

kalbėdama apie neregiams pritaikytus daiktus, sako ne visais jais esanti patenkinta, tačiau 

tikisi, kad „tai tik pradžia“ ir šie daiktai bus vis geresni: tas rusiškas termometras, kiek jisai, 52 

litai kainuoja, kalbantis. Aišku, tu jo pats nenusipirksi, jis gi ne vaistinėj parsidavinėja. Bet kita vertus, 

nu gerai, 52 litai, jis „grietinę“ rodo, aš pasimatuoju, po pusės minutės jis rodo 34 arba ... Kas čia per 

termometras? Nu yra dabar lietuviški staliniai laikrodžiai ten įvairūs, jau lietuvių kalba pradėjo. Bet ten 

dar tik pavieniai tokie, pradžia...  (L.T.) Moteris tikisi, kad atsiras daugiau būtent lietuviškų 

daiktų neregiams – ji jų labai pasigenda ir šia pramonės rūšimi yra labai nusivylusi: taigi ten 

nėra lietuviškos sintezės normalios sukurta, diktofonas irgi juk ne lietuvių kalba kalba, anglų kalba, rusų 

kalba, švedų, gali kokią nori, bet tai ... Žodžiu, darbo tai čia dar tikrai yra, kad išmaniųjų telefoną 

skaitytų, reikia įdiegti... Dabar kuriamos tos programėlės, bet viskas anglų kalba, anglai kuria. Lietuva 

nieko nesistengia, lėšų nėr. Biurokratai jie visi. Išverst gerai reikia, bet tam reikia lėšų, jie gi kainuoja 

brangiai. ... Jie gi ten susitarė sukurti ir nemažus pinigus paklojo, kad sukurtų tą robotinę sintezę, kad 

galėtų skaityti kompiuteriai, tą „talks“-ą sukurti , visą sistemą. Čia yra dar veiklos. Patys, aklųjų 

sąjunga, labai stengiasi dėl neregių, bet kad va lėšų neskiria tam visiškai. Nėra lėšų. Jeigu va nusipirkt 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

131 

ten diktofoną, telefoną... Na gerai, aš mobilų telefoną, na kad ir kompensuoja, aš jį pirma turiu nusipirkt 

ir paskui pusę metų laukt, kol man grąžins tą sumą. Kompensuot kompensuoja, bet laukt reikia. Ne tai 

kad va tau taip duoda. Tada lauki pusę metų. Jei pati nusiperku savarankiškai. Jeigu noriu tuos 

pigiuosius produktėlius nusipirkt, kaip termometriuką, nueit į techninės pagalbos skyrių pasiimt, lazdelę 

baltąją, tai duoda, gerai. (L.T.). Kompensuojamais daiktais ši moteris taip pat nėra patenkinta – 

jie esą yra daug prastesnės kokybės, negu standartinė. Moteris skundžiasi, kad 

kompensuojamasis diktofonas jai netinka net paskaitoms universitete įsirašyti: ir dar kaip 

šaiposi iš mūsų – nuperka priperka visokius tokius termometrus kalbančius už 50 litų ten, už 200 litų, 

„kompensuoja“ (pašaipiai taria) tuos termometrus... 50 litų, kai tas diktofonas visų funkcijų neatlieka, 

balsą vos įrašo, reikia prisikišus prie burnos laikyti, kad tą balsą įrašytų normaliai. Nu nenormalūs 

diktofonai kompensuojami. Aš nusipirkau iš Olimpuso, sumokėjau tikrai daug. Tipo „tai mes 

kompensuojam už 200 litų, netinka diktofonas – tai čia jūsų jau reikalas, kad jums netinka“. O kad jis 

man paskaitom netinka, tai kas jiem...  (L.T.) 

Moteris, serganti mitochondrine miopatija – reta genetine liga, kurios metu ilgainiui visiškai 

nustoja judėti raumenys (pirmiausia – veido, taip pat ir akių vokai) turi didelių sunkumų su 

akinių, prilaikančių akių vokus atmerktus, įsigijimu. Moteris įsitikinusi, kad tokių akinių 

niekas nei Lietuvoje, nei kitur negamina. Todėl reikalingus akinius jai gamina jos tėvas (akiniai 

žemiau esančioje nuotraukoje) čia vat visą laiką tėvas man daro tuos akinius. Va tame ir esmė, kad 

negamina niekas. Niekas net nesupranta kaip padaryt, iš ko ir kaip padaryt. Nufotografuokit, jeigu 

kartais kam nors labai reikės, tai vat … Labai sunku [tinkamą] rėmą surast [į kurį galima įgręžti 

laikiklį]. Tai sakau, kad jeigu pats nepasidarysi..  Tai jokios pagalbos nėra. Vis tiek, ateis laikas, kai tėvas 

man jau nepridarys.. Pridaryta daug, bet ne visus galiu jau nešiot..   (R.S.). Šiai moteriai yra jau 48 

metai, jos tėvui jau apie 80, taigi ji jaučia didelį nerimą, iš kur šį labai reikalingą daiktą ji gaus 

vėliau, kai tėvelio neteks. 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 

   

 

132 

  

7 fotografija.  Akiniai su vokų laikikliais, pagaminti moteriai, sergančiai mitochondrine miopatija ir todėl (šalia kitų kūno  

veiklos sutrikimų) negalinčiai pakelti akių vokų. Kadangi negalia yra gana reta, tokių akinių, moters teigimu, Lietuvoje 

niekas negamina.  Akinius kaskart jai pritaiko tėvas, kuriam šiuo metu yra daugiau nei 80 metų. Kadangi regai silpstant ir 

veido formai kintant dėl negalios akinius tenka nuolatos keisti, moteris jaučia didelį nerimą, kas jai pritaikys akinius tuomet, 

kai tėvo nebebus gyvo. 

 

Galimybė moterims su judėjimo negalia patekti į įstaigas, parduotuves 
 

Atskirų įstaigų prieinamumas aprašytas atitinkamuose skyriuose – sveikatos įstaigų 

prieinamumas – skyriuje Sveikata, kultūros įstaigų – skyriuje Kultūrinis gyvenimas, etc. Šiame 

skyriuje aprašysime, kaip moterys su judėjimo negalia patenka į būtiniausias viešas patalpas – 

parduotuves, kitą gatvę, kitą kvartalą ir t.t. 

Turbūt geriausiai moterys, turinčios judėjimo negalią, vertina didžiuosius prekybos centrus – 

įėjimai į juos – platūs, užvažiavimai – patogūs, tualetai irgi specialiai pritaikyti. Visgi viena 

respondentė pasakoja, jog neįgaliesiems tualete įrengti veidrodžiai – labai aukštai: gal jie 

galvoja, kad mes tokie baisūs į save žiūrėt nenorim, nežinau... (A.P.). Tačiau ji taip pat dalinasi savo 

patirtimi, kai parašius raštą, veidrodis po mėnesio buvo pakabintas. Mažesniame miestelyje 

gyvenanti moteris taip pat sakosi į praktiškai visas parduotuves galinti įvažiuoti, tačiau į 

vaistines patekti sunkiau: Į vaistines – nelabai. Užvažiavimai labai statūs. Viena neužvažiuočiau. Ji 
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taip pat norėtų turėti galimybę patekti į gėlių parduotuvę: Labai norėčiau, kad gėlyno parduotuvėj 

būtų (įvažiavimas). Yra įvažiavimas, bet vienam beprasmiška užvažiuot, o nuvažiuot... (A.J.) 

Patekimas į visuomenines įstaigas respondentėms kur kas sudėtingesnis: jos mini, kad 

sudėtinga patekti į savivaldybes, policijos įstaigas, teisinių paslaugų įmones („palubėj sėdi“ 

(A.P.)). Daug kritikos išsakoma Kauno m.  savivaldybės atžvilgiu – nors sveikiesiems atrodo, 

kad teoriškas įvažiavimas neįgaliesiems yra pritaikytas, praktiškai tai padaryti sudėtinga: 

Pavyzdžiui, kada eisit į Kauno savivaldybę. Padarė įvažiavimą neįgaliajam – ar ne? Buvom mes ne kartą 

nuvažiavę ir aiškinom, kad reikia prie mūro daryt nuolydžiuką, kad žmogus... Paveldas vat, negalima, 

sovietinis paveldas- negalima. Tai padarė keturiasdešimt penki centimetrai į aukštį, geležinis turnykutis. 

Tu vienas niekada neužvažiuosi. Nuvažiuoji – „knopkė“, kurios tu negali paspaust, kad ateitų tau 

atidarytų. ... tu važiuoji žemyn, važiuoji pro paradines duris, pasakai kad aš atvažiavau, vėl iš naujo 

važiuoji vėl atsistoji ten. Tai šitaip.  (A.R.) 

Policijos komisariatai taip pat nepritaikyti neįgaliesiems, - moterys keletą kartų minėjo Kaune 

esančius, kuriuose reikėjo prašyti, kad jas užkeltų su vežimėliais.  

Kalbėdamos apie Universitetus, daugelis respondenčių sakė, jog čia jau praktiškai viskas 

sutvarkyta ir pritaikyta (minimos šios aukštosios mokyklos: VDU, KTU, VPU, ŠU). 

 

Kultūros įstaigų prieinamumas, pasiekiamumas – neįgaliųjų moterų kritikuojamas daugelyje 

interviu: Su kultūra blogai. Į teatrus niekaip... Muzikinis – irgi laiptai. Mažieji – tai į sales galima 

patekti. Ten kamerinio, ar kažkurio tai tikrai, irgi ne. Lėlių teatras, įtariu, turbūt irgi nepritaikytas. Likę 

laiptai, iš vaikystės kiek pamenu. Tai vat. Visos tos naujosios galerijos irgi ne kažką. Žodžiu, pikčiausia, 

kad po remontų. Galų gale per tuos 20 metų niekas nepasikeičia. Aš suprantu, jiems ten niekam pinigų 

neduoda, bet, na, ką nors sumąstyti galima. Galų gale per tiek metų atidėkit po 100 Lt ir nusipirksit 
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pandusą (A.P.). Visgi Panevėžyje teatras pritaikytas neįgaliesiems Tai va, kad teatras tai labai 

patogu. (Z.B.).  

Viena respondenčių, kalbėdama apie neįgalių moterų galimybes laisvai judėti, sakosi, jog 

aplinkos reljefas, kurio sveikieji net nepastebi, jiems yra labai svarbus. Ji pasakoja 

persikrausčiusi iš Dzūkijos ir labai pajutusi skirtumą, nes Aukštaitijoje gyventi yra gerai, lygu.: 

Vat Dzūkijoj visur kalnai, - mano namai ant didžiausio kalno, kalnuota (buvo) visur. O čia – nuvažiuoji 

visur. Abi (su neįgalia seserimi) važiuojam ir ant kapų ir visur. Gi ten per visą miestą. (Z.B.) 

Informacijos apie įrangą ir priklausančias kompensacijas šaltiniai  
 

Informacija apie neįgaliesiems svarbius įvykius, galimybes, technikos naujoves, įvairias 

kompensacijas yra labai išblaškyta ir sunkiai randama. Į visuomeninę neįgaliųjų organizacijų 

veiklą aktyviai įsitraukusios moterys informaciją gauna nesunkiai, ja dalinasi, tačiau mažiau 

socialiai aktyvūs ar atokesnėse vietovėse gyvenantys praktiškai informacijos negauna. Viena 

judėjimo negalią turinčioji (A.P.) mini, kad daug sužinojo, mašiną įsigijo, butą pasikeitė tik 

dėka neįgaliųjų sporto klubą lankiusių draugų. Kita respondentė pasakoja, kad interneto 

erdvėse turėtų pasirodyti specialus puslapis, kuriame būtų parašyta, kur neįgalus žmogus gali 

apsilankyti: Dabar va centro darbuotojų iniciatyva kuriamas truputėlį internetinis puslapis. Kur gali 

neįgalus žmogus apsilankyti. Kultūrinės kažkokios erdvės,  kur visai pritaikyta, kur dar nevisai 

pritaikyta. Ir patys kažkur eidami „prazonduojam“, kurios vietos pritaikytos, o kurios nelabai...  (D.M.).  

Neįgalieji savo iniciatyva bando spręsti informacijos trūkumo problemas – pašnekovė A.R. 

pasakoja, kaip keletą metų vykdė programą, kurios dėka surasdavo vienišus neįgalius žmones, 

lankydavosi pas traumas patyrusiuosius bei informuodavo, ką galima pritaikyti, padėdavo  

Nes žmonės labai daug laiko praranda kol „atsigaivalioja“, suprantat?... kol suranda kažką tai... Mes tą 

programą vykdėm gal keturis, gal kokius penkis net metus... Būdavo surandam žmonių, kur neįgalūs 
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gyvena penktam aukšte ir be lifto. Mane vaikai mano užnešdavo pas tuos žmones... na vienu žodžiu. 

Tai... dirbom, arėm... kaip galėjom. (A.R.) 
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Rezultatų apibendrinimas 
 

 Pagrindinis pastebėjimas kilo apibendrinus tyrimo duomenis ir yra adresuotinas ne tiek 

moterims, turinčioms negalią, kiek visai negalės politikai. Lietuvoje veikianti negalią 

turinčių žmonių integracijos sistema apima pagalbą įvairiose gyvenimo srityse (būsto 

suteikimo, namų ir viešosios aplinkos pritaikymo, įdarbinimo, švietimo, socialinės 

apsaugos ir pan.), tačiau ji daugiausia orientuota į pasyvius, mažai motyvuotus 

asmenis. Tyrimas atskleidė, jog tarpe negalią turinčių yra daug energingų, motyvuotų ir 

ambicingų moterų, kurioms realizuoti savo pomėgius, tikslus ir pastangas prisidėti prie 

visuomenės gerovės trukdo nelanksti, į individualius poreikius nepakankamai 

atsižvelgianti negalės politika. Negalią turinčios moterys geresnę, lankstesnę sistemą 

sietų su galimybe daugiau pačioms spręsti apie savo poreikius. Jų manymu, tokia 

sistema suteiktų ir stiprų pamatą aukštesniam savęs vertinimui: nesijausti 

aptarnaujamomis ir nebūti pasyvioms stebėtojomis, kaip politikai, valdininkai ar 

specialistai sprendžia, ko jų būklei pagerinti reikia, o ko ne. 

 Moterų santykį su jų negalia galima apibūdinti kaip ramų ir gilų savos situacijos 

supratimą bei savo kūno pažinimą. Kalbėdamos apie save jos nedramatizuoja kūno 

negalios aspektų (nors juos yra gerai išstudijavusios), dėl jų jos nelaiko savęs mažiau 

vertingomis, blogesnėmis, ar nenusipelniusiomis visuomenės pagarbos. Priešingai – bet 

kokius nepatogumus, susijusius su jų padėties nesupratimu, nuvertinimu kasdieniame, 

visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime, jos sieja su socialinės aplinkos 

nepasirengimu priimti ir suprasti kitaip pasaulį patiriantį arba kitaip judantį žmogų. 

Negalią turinčių moterų, kaip itin jautrios visuomenės grupės, sugebėjimas neprarasti 

savivertės net ir tose situacijose, kuriose jos būna atvirai skaudinamos ar net 

žeminamos, stebino viso tyrimo metu. Dauguma iš tyrime dalyvavusių moterų 
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stengiasi aktyviai ginti savo interesus arba kasdieniais poelgiais ugdyti visuomenės 

sąmoningumą keičiant požiūrį į kūniškumo, moteriškumo bei sveikatos normas.  

 Sveikatos priežiūros įstaigos yra vieta, kurioje negalią turinčios moterys privalo lankytis 

nuolat (net jeigu jų pagrindinė diagnozė bei ligos būklė visiškai nekinta, o kitų 

susirgimų jos tuo metu neturi). Poliklinikos ir ligoninės yra vietos, neišvengiamai 

tapatinamos su liga, ligoniais bei sveikatos praradimu. Tuo tarpu negalią turinčios 

moterys deda dideles dvasines ir fizines pastangas, kad ir jos pačios, ir jų artimieji jas 

laikytų visavertėmis, galinčiomis savimi pasirūpinti ir už save atsakančiomis 

asmenybėmis. Dėl šios priežasties privalomas nuolatinis lankymasis sveikatos 

priežiūros įstaigose joms neretai yra itin nemalonus ir asocijuojasi veikiau su kontrole, o 

ne su rūpesčiu. Tai yra viena iš sričių, kur negalią turinčios moterys aiškiai suvokia, jog 

neturi tų pačių teisių, kaip ir sveikosios, kurios savo sveikata rūpinasi tada, kai joms 

pačios atrodo, jog to reikia.   

 Tyrimas atskleidė, kad didžiausią dalį pagalbos kasdieniame gyvenime (turint omenyje 

net ir tokias sritis kaip būtinų priemonių pritaikymas, pagalba buitiniuose, teisiniuose 

reikaluose bei kiekvienam žmogui reikalinga psichologinė parama) negalią turinčios 

moterys gauna iš pačios artimiausios aplinkos – šeimos narių, kaimynų, draugų ar 

bendradarbių. Labai dažnai artimi žmonės atlieka tai, ko negali, nors turėtų, padaryti 

valstybės institucijos. Kita vertus, negalią turinčių moterų patirtys susiduriant su 

nepažįstamais žmonėmis (gatvėje, medicinos įstaigose, darbovietėse arba ieškant darbo, 

etc.) neretai būna skaudžios arba ir žeminančios. Tai rodo, jog negalią turinčios moterys 

savo socialinį kapitalą kaupia išskirtinai savo jėgomis, nesulaukdamos reikiamos 

pagalbos iš viešosios erdvės, iš valstybės institucijų, kultūros sričių atstovų. Tik tada, 

kai jos konkrečiai prisistato pačios, jų supratimas ir jų traktavimas toje konkrečioje 

aplinkoje pakinta. 
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 Lietuvoje negalią turinčios moterys dar gana dažnai susiduria su visuomenės abejojimu 

jų moteriškumu. Viešumoje joms yra prikišamas per didelis rūpinimasis savo išvaizda 

(priekaištaujama ar net šaipomasi dėl makiažo naudojimo, puošnesnių drabužių ar net 

pernelyg atviros šypsenos). Su jų lytiškumo nuvertinimu negalią turinčios moterys 

dažnai susiduria ir medicinos įstaigose, ypač ginekologų kabinetuose, kur atsainiai 

reaguojama į jų reprodukcinės sveikatos sutrikimus, neretais atvejais raginama 

nutraukti nėštumą (ne dėl pagrįstos priežasties, bet dėl viso pikto), nepakankamai 

aiškinamos joms svarbios su reprodukcine sveikata susijusios detalės. Pažymėtina, jog 

didžioji dalis negalią turinčių moterų su šiuo požiūriu nesitaiksto ir tokiais atvejais 

pasiekia savų tikslų – nedvejodamos pakeičia gydytoją, gimdo ir augina vaikus. 

 Negalią turinčių mamų patirtys – ypatingos: joms tenka išgyventi nerimą, baimes dėl 

savo vaikų sveikatos (ypač kai yra tikimybė, jog liga bus paveldėta); nuolat prašyti 

pagalbos iš aplinkinių prižiūrint vaikus. Tačiau akivaizdu, jog vaikai yra didžiausias 

negalią turinčių mamų džiaugsmas, paguoda, pagalba ir dažnai  jie – vienas didžiausių 

stimulų gyventi, stengtis, nepasiduoti negaliai, dirbti, kovoti, turėti tikslą.  

 Negalią turinčios mamos, pasakodamos apie savo vaikus, dar skaudžiau išgyvena dėl 

aplinkos, kuri nėra tolerantiška negalią turintiems žmonėms. Ir tai tiesiogiai jaučia 

vaikai, kurie pasakoja, jog iš jų tyčiojamasi dėl to, kad turi tėvus (mamas), kurios turi 

negalią. Vaikai mamoms prisipažįsta besigėdijantys jų negalios, ir tai – 

stigmatizuojančio ir negatyvaus visuomenės požiūrio į negalią turintį asmenį atspindys.  

 Tyrimas atskleidė faktus, jog ignoruojamos ne tik negalią turinčių moterų 

reprodukcinės teisės, bet ir jų motinystės instinktai, neabejojant, jog jie 

„atrofuojasi“ psichikos ligos paūmėjimo epizodais. Tačiau psichosocialinę negalią 

turinčioms motinoms patekus į psichiatrijos ligoninę likę namuose vaikai ir jų gerovė 

išlieka labai svarbūs. Todėl būtina informuoti motinas apie tai, kur yra jų vaikai, kaip 
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bus jais pasirūpinta, net jei iš šalies atrodo, jog moteris dėl sunkios psichikos sveikatos 

būklės to suprasti negalės.  

 Švietimo sistemoje negalią turintys asmenys dar sutinka daug kliūčių dėl nepakankamo 

fizinės bei informacinės aplinkos pritaikymo, tačiau vis daugiau jų sėkmingai mokosi ir 

studijuoja. Aukštojo mokslo programos negalią turinčių pašnekovių nuomone nėra 

pritaikytos tam tikroms negalės rūšims, tad reikėtų daugiau „lankstumo“ bei dėstytojų 

pasirengimo. Švietimo sistemoje negalią turinčioms moterims už aplinkos fizinį 

pritaikymą svarbiau aplinkinių (bendramokslių, dėstytojų) supratingumas, jų empatija, 

pagalba. Aplinkiniai negalią turinčioms moterims stengiasi patarti dėl galimų studijų 

pasirinkimo, tačiau sėkmingiausiai po studijų integruotis pavyko toms moterims, 

kurios nenusileido aplinkinių „spaudimui“, medikų komisijos išvadoms, bet siekė savo 

tikslo ir baigė pasirinktą specialybę. Dažna sėkmingai mokslus baigusi respondentė 

savo darbus susiejo su savo turima negalia, kas padeda joms turėti darbus ir būti 

reikalingoms specifinėse srityse: vienai – judėjimo negalią turinčiai – rengiant fizinės 

reabilitacijos specialistus, kurie dirbs su neįgaliaisiais; kitai – dirbant su kurčiaisiais bei 

mokant sveikuosius gestų kalbos.  

 Siekdamos įsidarbinti ir sėkmingai dirbti, negalią turinčios moterys turi įveikti daug 

kliūčių. Dalį jų sudaro su negalės forma ar asmenine situacija susiję aplinkybės, tokios 

kaip darbinės patirties stygius ar nepakankamas išsilavinimas, izoliacija, riboti 

socialiniai ryšiai ir iniciatyvumo stygius. Ne mažiau svarbios yra ir aplinkoje 

egzistuojančios kliūtys. Nors negalią turinčių asmenų socialinės integracijos sistema 

turėtų funkcionuoti kaip įgalinantis veiksnys, tačiau, kaip parodė tyrimas, pasitaiko 

prieštaros atskirų jos fragmentų tarpe. Finansinę motyvaciją dirbti mažina su pajamų 

lygių siejama negalią turintiems asmenims teikiamų garantijų sistema, pvz., kai 

gaunamos darbinės pajamos atima jiems teisę į socialinį būstą arba nustatytas žemas 

darbingumo lygis užkerta kelią pasinaudoti darbo paieškos paslaugomis. Dar viena 
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kliūtis yra išankstinis skeptiškas darbdavių nusistatymas, nepasitikėjimas negalią 

turinčiu darbuotoju. Tai – itin destruktyvus veiksnys, kuris, eidamas lygiagrečiai su 

negalią turinčio darbuotojo ribotu pasitikėjimu savimi gali užkirsit kelią įsitvirtinti 

darbo vietoje.  

 Tyrimas parodė, kad, nepaisant objektyvių darbingumo lygio vertinimo kriterijų, 

negalią turinčio  asmens dalyvavimą darbo rinkoje didele dalimi lemia noras ir 

motyvacija dirbti, darbo kaip galimybės realizuoti save suvokimas. Pašnekovės, kurios 

minėjo įdėjusios daugiausiai pastangų susirasti darbą ir išsilaikyti darbo vietoje, 

dažniausiai teigė darbą suvokiančios ne kaip finansinės gerovės, o pasitenkinimo 

savimi šaltinį ir savirealizacijos būdą.  

 Nors respondentės aiškiai to neįvardijo, tačiau, analizuojant negalią turinčių moterų 

santykį su kolektyvu, iš konteksto buvo juntama konkurencijos su „sveikaisiais“ arba 

palankesnėje padėtyje esančiais kolegomis dvasia. Iš pasakojimų buvo jausti 

pašnekovių pasitenkinimas, jog įrodė savo pranašumą, aplenkė negalės neturinčius 

savo bendradarbius, užsitarnavo klientų pagyras ar darbdavių pripažinimą. Tai galima 

sieti su ne vienos respondentės pasakotais atvejais apie didesnį ar mažesnį niekinimą 

vaikystėje, kai buvo abejojama jų negalėjimu atlikti vieną ar kitą fizinį veiksmą 

(kaltintos tingumu), arba – tiesiog prikišamas jų nereikalingumas įvairiose bendrose 

mokinių veiklose. Toks požiūris negalėjo nesuformuoti noro įrodyti savo gebėjimą 

dalyvauti visuomenės gyvenime, darbo rinkoje, ar net pralenkti savo negalios 

neturinčius kolegas. 

 Negalią turinčios moterys ir darbo vietoje puoselėja savo savarankiškumą ir 

nepriklausomybę, o jei tenka kreiptis arba sulaukti pagalbos iš aplinkinių, joms 

priimtinesni neįgalumui neutralūs patarnavimai. Vyriškame kolektyve dirbanti 

pašnekovė, pasakodama apie iš kolegų sulaukiamą pagalbą arba atvejus, kai ji tos 

pagalbos kreipiasi, pabrėžia lytiškumo aspektus. Turint omeny pozityvų toną, kuriuo 
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šios aplinkybės buvo papasakotos ir vėliau pokalbio metu pašnekovės pasakytą teiginį, 

jog darbe ji nesijaučia esanti neįgali, galima daryti prielaidą, jog kolegų suteikiamą 

pagalbą ji daugiau vertina kaip vyrų pagalbą moteriai, ir ši patirtis jai yra kur kas 

malonesnė negu „sveikųjų“ visuomenės narių patarnavimai negalią turinčiam asmeniui. 

 Negalią turinčioms moterims darbo rinkoje kyla papildomų kliūčių dėl negatyviai 

sinergetinio, vienas kitą pastiprinančio, abiejų diskriminacinių pagrindų efekto. 

Būdamos moterys, jos gali įsidarbinti mažiau prestižinėse darbo vietose, o jų darbo 

užmokestis už tą patį darbą yra mažesnis negu vyrų, o dėl savo negalios jos turi 

sunkumų įsidarbinant ir išsilaikant darbo vietoje. Todėl, kaip parodė tyrimo rezultatai, 

negalią turinčios moterys arba turi demonstruoti ypatingą atkaklumą konkurencinėje 

kovoje dėl darbo vietos, arba įsidarbinti negalės srityje veikiančioje įmonėje, arba, kaip 

nutinka gana dažnai – savo darbines ambicijas atidėti, kol užaugs vaikai, t.y., 

neapibrėžtam laikotarpiui.  

 Tyrimas atskleidė, jog sunkiau pragyvena nepilnamečius vaikus auginančios negalią 

turinčios moterys: norėdamos patenkinti vaikų poreikius, jos aukoja savuosius (pvz., 

atideda vaistų pirkimą). Mažiaus svarbios pajamos jaunoms, šeimų neturinčioms 

negalią turinčioms moterims, kurioms dar padeda tėvai – jos gali užsiimti savanoryste, 

padeda visuomenei pažinti negalias ir pan.  

 Kalbėti apie pajamas, negalią turinčios moterys nenori ir dažniau akcentuoja 

sugebėjimą gyventi ir išgyventi iš tiek, kiek turi, racionalų  tvarkymąsi. Įvairios akcijos, 

nuolaidos (vaistams, banko kortelėms, telefonams, taip pat bilietai į dažną renginį ir 

pan.) dažniausiai taikomos senjorams ir studentams – neįgalieji tuo tarpu nuolaidomis 

pasinaudoti negali visiškai, nors, jų nuomone, studentai ar senjorai neretai yra 

dirbantys, gaunantys ženkliai didesnes pajamas ir pajėgūs mokėti net ir pilnas kainas.  

 Negalią turinčios moterys nori pačios būti atsakingos už savo gyvenimus, nenori būti 

našta nei artimiesiems, nei valstybei, nori dirbti, planuoti, taupyti. Jos teigia 
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pasiryžusios paimti paskolas iš banko, jei jas tik kas nors duotų, tačiau kol kas negalią 

turinčių moterų bandymai tokiu būdu pasigerinti gyvenimo sąlygas nebuvo sėkmingi.  

 Dauguma (15-a iš 20-ies) tyrime dalyvavusių respondenčių gyvena nuosavuose 

būstuose – butuose ar namuose (namų dalyse). Tik vienos iš moterų šeima yra 

socialinio būsto nuomininkai (negalią turinčių asmenų šeima, kurioje auga 3 vaikus). 

Tačiau pasinaudoti šia paslauga nėra lengva, eilė socialiniam būstui gauti didžiausiuose 

Lietuvos miestuose – milžiniška: laukti gali tekti 30 ir daugiau metų. Neįgaliesiems 

specialios lengvatos gauti socialiniam būstui nėra taikomos nei Kaune, nei Vilniuje, jie 

laukia bendroje eilėje. Negalią turinčiai moteriai praradus gyvenamąją vietą teoriškai 

galima apsigyventi nakvynės namuose, kuriuose padaryti įvažiavimai, turėklai, 

platesnės durys, tačiau praktiškai pritaikymas apsiriboja fasadiniais dalykais: pasak 

pašnekovių, ten nėra sąlygų nakvoti, nes gyvenamajame kambaryje – dviaukštės lovos 

ir per siauri pravažiavimai vežimėliui.   

 Respondenčių santykis su religija įvairus: jis priklauso nuo šeimos tradicijų, viduje 

juntamo poreikio tikėjimo ir bažnyčios aplinkos teikiamai ramybei ar, atvirkščiai, 

nerimas skatina ieškoti Dievo išbandant skirtingas religijos kryptis. Šiais aspektais 

negalią turinčios moterys praktiškai nesiskiria nuo negalės neturinčių visuomenės narių. 

Svarbiausias skirtumas yra jų dėmesys fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymui, 

kuris kulto objektuose kol kas nėra įprasta praktika.  

 Nors negalią turintiems asmenims siūlomos nuolaidos bilietams į kultūros objektus bei 

renginius, aktyviai lankytis juose dažnai nesudaroma galimybė dėl nepakankamai 

pritaikytos fizinės ir informacinės aplinkos. Tai ypač aktualu klausos, regos ir judėjimo 

negalią turintiems asmenims, kurie arba negali patekti į pastatą, arba matyti/girdėti 

atliekamo kūrinio. Aistringam pomėgiui kultūriniams renginiams neužkerta kelio nei 

vežimėlio pagalba judančioms lankytojoms nepritaikyta aplinka, nei dėl sensorinės 
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(regos arba klausos) negalios apribotos jų galimybės visapusiškai mėgautis spektakliu 

arba koncertu.  

 Pastebėtina, jog pašnekovės kultūros renginių tema pateikė kur kas daugiau įspūdžių ir 

patirčių, apie įveiktas kliūtis, siekiant patekti į kultūros renginį, negu, pvz., kalbėdamos 

apie savo pilietinių teisių užtikrinimą. Vadinasi, daugiau yra dedama individualių 

pastangų patekti į konkretų objektą, pamatyti parodą ar spektaklį, negu sisteminių 

pastangų siekiant užsitikrinti, kad negalią turinčių asmenų galimybė be apribojimų 

lankytis kultūros renginiuose taptų norma.  

 Negalią turinčios moterys yra apdairią riziką mėgstančios keliautojos, kurių 

mėgstamiausia kryptis – Vakarų Europa. Skrisdamos į šias šalis jos gali būti užtikrintos, 

kad kelionė bus sklandi, o nuskridusios patogiai jausis pritaikytoje aplinkoje.  

 Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veiklose negalią turinčių moterų tarpe yra 

gan įprastas. Ši veikla padeda prasmingai praleisti laiką, gaunama paramos, taip pat 

sudaroma galimybė patiems negalią turintiems asmenims prisidėti keičiant neigiamas 

visuomenės nuostatas. Svarbu pabrėžti, jog net ir tos respondentės, kurios neminėjo 

aktyviai dalyvaujančios NVO veiklose, žino apie šias organizacijas, jų veiklą ir 

teikiamas paslaugas. Negalią turinčių moterų pilietinis aktyvumas, ypač individualios 

pastangos siekti pokyčių ar ieškoti teisybės pavyksta tik dėka ypatingo atkaklumo ir 

maksimalių įdėtų pastangų, kurios dažnai nesulaukia visuomenės supratimo, 

palaikymo, ar net yra sutinkamos su stigmatizuojančia priešprieša. 

 Negalią turinčios moterys mūsų visuomenėje nesijaučia saugiai. Nors dvi respondentės 

jaučiasi saugomos fakto, jog turi negalią, juda vežimėlio pagalba ir todėl vargu ar bus 

vertinamos kaip patrauklus „grobis“, kitos tyrime dalyvavusios moterys suvokia savo 

didesnį pažeidžiamumą aplinkinių keliamai grėsmei ar piktnaudžiavimui, todėl yra 

dėmesingesnės aplinkai, imasi papildomų daugiau ar mažiau racionalių atsargumo 

priemonių ir, galiausiai, išmoksta su gera humoro doze žiūrėti į piktnaudžiavimo 

atvejus.  
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Rekomendacijos 
 

Negalią turinčios moterys yra labai heterogeniška grupė priklausomai nuo negalės pobūdžio ir 

jos atsiradimo aplinkybių, amžiaus, gyvenamosios vietos, šeiminės padėties išsilavinimo, 

darbinės patirties, individualių charakterio savybių ir kitų aplinkybių. Atitinkamai labai 

skiriasi jų poreikiai ir lūkesčiai viešajai politikai ir jos veikėjams, kad būtų užtikrinta šios 

socialinės grupės atstovių gerovė ir visavertis dalyvavimas visuomenės gyvenime. Turint 

omenyje šias aplinkybes, rengdami rekomendacijas apsiribojome sritimis, kurios vienodai 

reikšmingos visoms negalią turinčioms moterims.  

 Tarptautinė bendruomenė jau kelis dešimtmečius pripažįsta būtinybę įtraukti 

lytiškumo perspektyvą į negalės diskursą ir, atvirkščiai – negalės klausimą į lyčių 

lygybės programas siekiant, kad kiekvienas visuomenės narys turėtų teisę į orų ir saugų 

gyvenimą. Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia turėtų 

atsižvelgti į tarptautinių organizacijų siūlymus skirti reikiamą dėmesį negalią turinčių 

moterų situacijai, poreikiams ir integracijos galimybių plėtrai.  Kadangi negalią 

turinčios moterys yra dvigubai pažeidžiamos dėl dvigubos savo tapatybės, svarbu, kad 

Lietuvoje rengiamos atitinkamos strategijos ir priemonės, adresuotos vienai tapatybės 

daliai atsižvelgtų ir į antrąją, t.y., negalės dokumentai integruotų lytiškumo aspektus ir 

atvirkščiai. 

 Negalią turinčios moterys yra labai nevienalytė grupė, tačiau dažniausiai jas jungia 

pagalbos ar paslaugų poreikis, dėl kurio jos yra įvairių specialistų klientės ar pacientės. 

Vadovaudamiesi medikalizuotu požiūriu, universaliais teisės aktais, nustatytais 

standartais ir siauromis profesinėmis taisyklėmis, kaip tik profesionalai dažniausiai 

pristinga individualizuoto požiūrio, žinių ir įgūdžių bendrauti, profesionaliai padėti 

skirtingose gyvenimo situacijose atsidūrusioms moterims, turinčioms negalią. Taigi, 

įsipareigojimas atsižvelgti į negalią turinčių moterų poreikius turėtų neapsiriboti 

makrolygmens priemonėmis (teisės aktais), tačiau integruotis į institucines ir 

individualias praktikas. 

 Kaip parodė tyrimas, negalią turinčios moterys gali būti atsakingos darbuotojos, 

atsidavusios motinos, kultūros mylėtojos, keliautojos ar žmogaus teisių gynėjos. Ir tai – 

anaiptol ne baigtinis sąrašas tapatybių ar pasiekimų, kuriems įgyvendinti negalia vis 

dėlto nesudarė fundamentalių kliūčių. Todėl svarbu atsisakyti stereotipinio mąstymo 

apie negalią turinčias moteris apsiribojant jų diagnoze ir nesusiaurinti jų tapatybės iki 
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„negalės nešiotojų“, tokiu būdu nurašant jų darbines ambicijas arba norą susilaukti 

vaikų.  

 Įsigilinus į tyrimo respondenčių patirtis dedant individualias pastangas, kuriomis 

siekiama užsitikrinti ar apginti kitiems savaime suprantamas teises, šias iniciatyvas 

būtina pakelti į institucinį lygmenį, pvz., pasitelkiant įstatymų numatytas galimybes 

kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Tokiu būdu ne tik bus išspręsta 

individuali konkrečios moters situacija, bet ir sukurtos prielaidos keisti egzistuojančias 

neigiamas diskriminacines praktikas.  

 Remiantis tarptautiniais tyrimais, programomis bei šia studija, rekomenduojama 

inicijuoti naujus tyrimus įvairiose negalią turinčių moterų gyvenimo kokybės srityse, 

pradedant nuo aktualiausių ir išryškinusių daugiausiai problemų, – sveikatos apsaugos, 

pajamų ir darbo, taip pat – rinkti atitinkamą statistinę informaciją, kurios šiuo metu 

Lietuvoje visai nėra.   
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Priedas. Interviu struktūra 
 

Negalią turinčių moterų gyvenimo kokybės tyrimas 

Informacija tyrėjui:  

LANKSTUMAS. Tyrimą sudaro I ir II etapai: I etapo medžiaga gaunama nestruktūruoto interviu pagalba, t.y. 

pokalbio, kurio metu užduodami klausimai (tik tie, kurie tinka pagal respondentės situaciją), tačiau klausimai 

visai nebūtinai užduodami iš eilės rekomenduojama tvarka – jei pokalbis vystosi kitaip, tyrėja tiesiog seka, ar 

visos galimos temos daugiau mažiau yra aptartos. Jeigu įsiterpia laisvi pasakojimai, t.y. pasakojamos konkrečios 

istorijos (kurios respondentei svarbios ir kurios atskleidžia išsamiai jos savivoką, santykį su aplinka ir 

aplinkiniais), juos galima vėliau transkribuoti ir tirti jau kaip II etapo (nestruktūruoto interviu) medžiagą. 

PASTABA: tam, kad pokalbis būtų maksimaliai lankstus ir neprievartinis, siūlomų klausimų schemą 

(anketą) reikėtų gerai išstudijuoti prieš einant pas respondentę.  

VIZUALINĖ ETNOGRAFIJA. Tyrime numatytas ir vizualinės etnografijos metodas, todėl tyrėja turėtų turėti 

fotoaparatą ir, jei prireikia, fotografuoti aplinką. Prašymas fiksuoti turi būti įterpiamas tada, kai kalbama apie 

konkrečias aplinkos detales. Jei nekalbama – pabaigus pokalbį ir nuodugniai paaiškinus, kam to reikia (geriausia 

II etapo metu ar, dar geriau – po jo). Fiksuoti reikia išradingą pritaikymą (kai jis įrengtas ne profesionaliai, pagal 

valstybės nustatytas normas, bet saviveikliškai, siekiant dar geriau pritaikyti aplinką ar atskirus daiktus); fiksuoti 

reikia aplinką, kuri atrodo kaip nors ypatinga – pernelyg nepatogi neįgaliam žmogui gyventi, ar pernelyg skurdi, 

ar, priešingai, labai gerai sutvarkyta artimųjų iniciatyva, pačios neįgaliosios iniciatyva, etc.  

PERĖJIMAS PRIE II ETAPO. Jei I etapo tyrimas gana greitai užbaigtas (į klausimus respondentė atsakinėjo 

trumpai), anketos klausimai-temos aptartos, bet respondentė dar gali ir nori kalbėtis, tuomet verta iš karto pereiti 

prie II etapo. Tai padaryti galima (pagal situaciją) per panašius klausimus: iš kur ima ryžto, energijos, optimizmo 

veiklai, gyvenimui, etc; kokie sunkiausi momentai buvo gyvenime, ką buvo sudėtingiausia nuspręsti; prašyti, kad 

papasakotų apie išskirtinius įvykius (jei jie daugiau mažiau aiškūs iš pirmo pokalbio etapo), apie džiugius 

momentus; kokie žmonės buvo jos gyvenime svarbūs, labiausiai nukreipę, padėję, įkvėpę. Bet kuris toks, pasakoti 

ir apmąstyti savo patirtį skatinantis, klausimas tinka perėjimui prie II etapo. Jeigu jau I etapo metu aišku, kad 

moteris nelinkusi daug pasakoti ir kalbėti, yra uždara ar nusiteikusi nepalankiai, geriau II etapą atidėti, arba tuo 

atveju jo visai nereikės.  

PRAŠYMAS: atsisveikinant paklausti, ar galima apsilankyti dar vieną kartą, prieš tai susiskambinus ir 

susitarus, ar gali apsilankyti taip pat ir kita tyrėja, susipažinusi su medžiaga. 

SITUACIJOS REFLEKTAVIMAS. Tyrėja turėtų pateikti savo glaustas pastabas apie vykusį pokalbį, apie jo bendrą 

atmosferą, situaciją. Analizuojant kokybiniu būdu surinktą medžiagą labai svarbus yra stebėjimas, kaip kuriasi 

situacija, kurioje vyksta pokalbis, kokį santykį respondentė konstruoja, kaip reaguoja į tyrėją – skeptiškai ar 

geranoriškai. Jei skeptiškai – dėl nepasitikėjimo, dėl bendros rezignacijos, dėl ankstesnio nusivylimo kokia nors 

žadėta pagalba, dėl nusivylimo valdžia? Jei geranoriškai – galbūt dėl poreikio dalyvauti keičiant sąlygas, padėti 

sau ir kitoms neįgalioms moterims; dėl noro, įpročio būti visiems draugiška, t.t. Visa tai turėtų būti trumpai 

aprašyta kartu su transkribuotu pokalbiu. 
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Tema Galimos temos / klausimai Papildomi klausimai tam tikroms respondentu 

grupėms 

Sveikata  Kaip dažnai tenka kreiptis į medicinos 

įstaigas? 

Dėl ko dažniausiai?  

 

Papasakokite, kaip teikiamos šios žemiau 

išvardintos paslaugos ir ar tenkina jų 

teikimo kokybė: 

- Stomatologo paslaugos 

- Paslaugos traumų atvejais 

- Pooperacinė slauga (jei teko). 

 

Kokios Jums teikiamos specifinės 

medicininės paslaugos ir priemonės, 

susijusios su Jūsų negalia? (higienos 

priemonės, kita spec. technika ar pan.) 

 

Ar Jūsų negalios atveju yra skiriama 

reabilitacija? Kokias paslaugas esate gavę? 

Papasakokite plačiau.  

 

Judėjimo negalios atvejais: 

Įvertinkite šias medicinos įstaigose atliekamas 

procedūras, teikiamas paslaugas:  

- Ūgio, svorio matavimas 

- Rentgeno, echoskopijos tyrimai 

- Ginekologo konsultacijos 

 

Psichosocialinės negalios atveju: ar yra 

patyrusi diskriminacijos atvejų atvejais, kai 

reikėjo kreiptis į sveikatos dėl somatinės 

sveikatos? Nenoro teikti paslaugų, skirtingo 

traktavimo atvejų ir pan.?  

Jei gyvena globos namuose – ar nesunkiai 

prieinamos somatinės sveikatos priežiūros 

paslaugos, ar yra atvejų, pvz., kai nuvežimas 

pas gydytojus vykdomas centralizuotai ir reikia 

palaukti savaitę ar mėnesį? 

Šeima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su kuo gyvenate šiuo metu? 

 

Galimi atsakymai – nukreipia 3 kryptimis: 

 

                                                                     

 

 

 

 

    

                                                  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gyvena viena (gyvena globos įstaigoje). 

Kiek metų gyvenate viena?  

Dėl kokių priežasčių? 

Ar esat patenkinta esama situacija? 

Papasakokite apie artimiausius žmones, kurie 

jums padeda, į ką kreipiatės, jei reikia pagalbos?  

 

Gyvena su branduoline šeima (tėvais, broliais, 

seserimis) 

Su kuo gyvenate?  

Ar esate patenkinta šia situacija? 

Papasakokite plačiau apie savo šeimą (asmenis, 

su kuriais gyvenate) 

Su kuo turite artimiausią santykį? 

PASTABA: jei pamini sunkumus santykiuose su 

šeimos nariais – reikėtų subtiliai pasigilinti. 

 

Gyvena su savo šeima 

Papasakokite apie savo šeimą. Kiek metų 

gyvenate karto? 

Kaip sekasi sutarti? 

Su kuo iš šeimos narių turite artimiausią 

santykį? 
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Šeima 2 

 

Neįgalumas ir 

lytiškumas  

 

(giluminiam 

interviu) 

Temos: Neįgalumas ir šeima.  

Neįgalios moters vaidmuo šeimoje 

 

 

Įvaikinimas, globa 

 

 

 

 

 

 

Jei turi vaikų 

Požiūris į neįgalią mamą.  

Papasakokite, kaip sekasi (sekėsi) auginti vaiką 

(-us).  

Su kokiais iššūkiais susidūrėte auginant vaikus? 

- Nėštumas, gimdymas 

- darželis 

-  mokykla 

-  papildomas ugdymas,  

- kita veikla 

-  

Jei neturi vaikų, gyvena (-o) su vyru 

Ar negalvojote apie galimybę auginti vaiką? 

Gal susimąstėte apie įsivaikinimą? 

 

Jei vieniša 

Tik jei pati kalba – galime vystyti pokalbį...  

 

Religija 

 

Ar esate tikinti?  

Koks Jūsų santykis su religija? 

 

 

Kokį tikėjimą išpažįstate? Koks Jūsų santykis su 

bendruomene, ar ji yra? 

Ar gaunate palaikymą, pagalbą iš religinės 

bendruomenės? 

 

 

Dalyvavimas 

visuomeniniame 

gyvenime 

 

Pilietinis dalyvavimas  

 

 

 

Kultūrinis dalyvavimas 

Prieinamumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviraiška 

Ar dalyvaujate kokiose nors partijų, judėjimų, 

neįgaliųjų draugijų veiklose? Papasakokite 

plačiau. 

 

 

 

Papasakokite apie savo galimybes dalyvauti 

kultūriniame gyvenime: 

- Teatrai 

- Muziejai 

- Koncertai 

 

Jei yra regos ar klausos negalia – papasakokite 

apie knygų, filmų, kitų meno formų  pritaikymą 

šiandien, galimybes jais naudotis.  

 

Ar dalyvaujate / turite galimybių dalyvauti 

meninėje veikloje (dainavimas, grojimas, 

rankdarbiai, dailė ir kt.)? 
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Švietimas 

 

 

 

 

 

Papasakokite, kur mokėtės, ką esate 

baigusi? 

 

Jei mokėsi / studijavo turėdama negalią  

 

 

 

 

  

 

 

 

Įvertinkite švietimo paslaugų prieinamumą 

neįgaliesiems (pagalbinės priemonės, švietimo 

sistemos lankstumas, pedagogų pasirengimas ir 

kt.)  

Darbo rinka  

 

Ar turite darbinės patirties?  Jei taip –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei darbinės patirties neturi  

 

 

 

 

Papasakokite, kaip jums sekasi (sekėsi) susirasti 

darbą bei dirbti? 

Ar dirbate (-ote) tai, ką norėjote? Pagal turimą 

specialybę?  

Ar esate keitusi darbovietes?  

Kaip sutardavote su kolektyvu, kai dirbote?  

Kaip apibūdintumėt santykį su darbdaviu 

(viršininku)?  

 

Ar patogios buvo (yra) darbo patalpos (judėjimo 

negalės atveju ypač), ar gerai įrengta darbo vieta 

(visoms), ar patogios darbo priemonės?  

 

Ar nekilo problemų įsidarbinant dėl vieno ar 

kito įrašo neįgalumo dokumentuose (tyrėjui:  

galima paaiškinti, jog žinome iš pokalbių su 

kitomis, kad taip atsitinka..) 

 

Ar bandėte ieškoti darbo? Kiek laiko ieškojote, 

kaip? Jei neieškojote – kodėl? Papasakokite 

plačiau. 

 

(Įžvalgos tyrėjui: asmeninis noras ir motyvacija 

dirbti – galbūt yra baimė dirbti, baimė neatlikti 

ko nors taip, kaip priklauso ar pan. ). 

 

Kaip manote, ar susiradus darbą Jums sumažėtų 

socialinės išmokos?  

 

(Įžvalgos tyrėjui: darbas versus socialinės 

garantijos: galbūt bijo ieškoti darbo dėl to?.) 

 

Psichosocialinės negalios atveju: jei dirbote, ar 

įsidarbindama (arba vėliau, dirbdama) 

atskleidėte informaciją apie savo negalią 

darbdaviui ir kolektyvui? Taip, ne, kodėl ir 

kokios buvo patirtys? 
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Gaunamos 

pajamos ir 

socialinės 

garantijos  

 

Papasakokite apie pajamas ir socialines 

garantijas, nekonkretizuojant. 

 

 

 

Jei gyvena su branduoline šeima 

 

 

 

 

 

Jei gyvena su savo šeima 

 

 

 

 

 

 

Jei gyvena viena  

 

 

Ar pakanka lėšų Jūsų visos šeimos 

pragyvenimui?  

Kokią dalį šeimos pajamų sudaro Jūsų pajamos?  

Ar manote, kad Jūsų pajamos pakankamos 

būtiniausioms reikmėms (įskaitant kultūrines ir 

asmenybės lavinimo)?  

Kam išleidžiate didžiausią savo pajamų dalį 

(maistui, būstui, vaistams...? 

 

Ar nemanėte niekada gyventi savarankiškai?  

Jei taip -  kodėl atsisakėt tos minties?  

Kas, manote, būtų sunkiausia, gyvenant 

savarankiškai? 

Ar būtų galimybė, jei nuspręstumėte gyventi 

savarankiškai, gauti socialinį būstą Jūsų rajone 

ar mieste? 

Kam išleidžiate didžiausią savo pajamų dalį 

(maistui, būstui, vaistams...? 

 

 

Ar pakanka lėšų Jūsų visos šeimos 

pragyvenimui?  

Kokią dalį šeimos pajamų sudaro Jūsų pajamos?  

Ar manote, kad Jūsų pajamos pakankamos 

būtiniausioms reikmėms (įskaitant kultūrines ir 

asmenybės lavinimo)?  

Jei turi vaikų:  Ar pakanka lėšų vaikų išlaikymui 

ir lavinimui? 

Kam išleidžiate didžiausią savo pajamų dalį 

(maistui, būstui, vaistams...? 

 

Ar manote, kad Jūsų pajamos pakankamos 

būtiniausiems Jūsų poreikiams?  

Kaip vertinate  valstybės pagalbą ir paramą?  

Ar būstas, kuriame gyvenate, yra Jūsų 

nuosavas, ar nuomojamas, ar socialinis?  

Ar sudėtinga gauti socialinį būstą Jūsų rajone ar 

mieste? 

Jei gyvena globos namuose – ar, atskaičius 

mokestį už globos namų paslaugas, užtenka 

pinigų savoms reikmėms? 
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Saugumas 

 

Privatumas 

Pakalbėkime apie saugumą Jūsų aplinkoje.  

 

(Temos: Saugumas nuo smurto artimoje 

aplinkoje arba (dažniausiai 

psichosocialinės ar intelekto sutrikimo 

atveju) globos ar gydymo įstaigoje; 

Saugumas šeimoje; saugumas kitose 

erdvėse.  

Tapimas apgavysčių aukomis; 

Savavališkas, neteisėtas kišimasis į 

neįgaliojo privatų ar šeimos gyvenimą. 

 

 

 

Ar visiškai saugi jaučiatės savo namuose, savo 

kieme? 

 

(Tyrėjui: klausti, tik jei pajėgia viena išeiti į 

gatvę, miestą, etc.) 

 Ar yra kas nors,  dėl ko jaučiatės nesaugiai 

išeinant į lauką, į gatvę, išvažiuojant į miestą?   

Ko labiausiai baiminatės? 

(Tyrėjui:  kiekvienos negalės atveju jos kitokios 

– pasiklysti, nerasti, susižaloti, nepajėgti praeiti, 

įeiti, etc. KLAUSTI PAGAL SITUACIJĄ) 

 

Papasakokite, ar buvote  susidūrusi su kieno 

nors bandymu Jumis pasinaudoti – pasinaudoti 

lengvatomis, kurias gaunate, pasinaudoti Jūsų 

socialiniu būstu, Jūsų asmens dokumentais, 

etc.? 

 

Pagalba iš 

aplinkinių / 

Empatija  

Papasakokite, iš ko dažniausiai prašote ir 

iš ko sulaukiate pagalbos?  

 

Temos: Santykiai ir savitarpio pagalba: 

- artimoje aplinkoje 

neįgaliųjų organizacijose; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba iš aplinkinių – artimųjų ir 

nepažįstamųjų:   

 

 

Ar priklausote kokiai nors organizacijai pagal 

savo ligą?  

Ar aktyviai ten dalyvaujate, ar dažnai 

susitinkate?  

Ar organizacijos nariai vieni kitus palaiko, ar 

daug turite draugų tarp jų? 

 

Ar dažnai tenka kreiptis smulkios buitinės 

pagalbos į artimuosius, pažįstamus, kaimynus? 

(tyrėjui: YPAČ JEI GYVENA VIENA)  

Ar pagalvojote kada nors, į ką drąsiausia, 

patogiausia kreiptis, ir į ką nedrąsu? Nuo ko tai 

priklauso?  

Kas yra tie žmonės,  kurie lengviausiai sutinka 

padėti? (TYRĖJUI: galbūt – moterų; galbūt – jos 

religinės grupės narių; galbūt – vaikystės 

draugų, etc) 

 

Ar visada sulaukiate pagalbos, kai jos prireikia 

netikėtai – gatvėje, viešose vietose?  

Kaip reaguoja žmonės į prašymą padėti 

(palaikyti, palydėti, etc.)?  

Kaip dažnai pasisiūlo neprašomi, kai mato, jog 

reikia pagalbos? 

 

 

 

 

 



Negalią turinčių moterų padėties tyrimas 
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Prieinamumas ir 

mobilumas 

Kokią pagalbą gaunate iš valstybės 

pritaikant aplinką prie jūsų negalios (jei tai 

yra reikalinga)? 

 

Temos:  

Viešosios fizinės aplinkos, transporto, 

informacijos ir ryšių, visuomenei 

prieinamų objektų ar paslaugų 

prieinamumas.  

Informacinė aplinka (pvz., informacija 

lengvai suprantama kalba, ypač 

psichosocialinei negaliai) 

Prieinamumo poreikiai, kurių neatliepia 

visuomeninės ark t. įstaigos.  

Asmeninės aplinkos pritaikymas: 

kiekvienos negalės grupės atveju – į 

kokius poreikius nepakankamai 

atsižvelgiama skiriant pritaikymą arba 

būtinas priemones? 

 

 

 

Ar Jūsų gyvenama aplinka (namai, kiemas, 

virtuvė, vonia, etc) yra Jums patogi?  

Jei ne – ko trūksta, kas yra ypač nepatogu, ir kas 

– ypač patogu? 

 

Jei sugalvojate, kad Jums reikėtų tam tikro 

aplinkos patobulinimo, kuris labai padėtų – ar 

turite (turėtumėte) galimybę tokį patobulinimą 

įsirengti (už savas lėšas,  iš valstybės paramos?) 

Kur  ieškotumėte pagalbos? 

 

Kokiu būdu Jus pasiekia informacija apie 

aplinkos patobulinimus, naujus medicinos 

išradimus, vaistus? 

 

Ar pakankamai turite priemonių, kurios 

reikalingos prie Jūsų negalios? Kaip jomis 

apsirūpinate, ar jų pakanka. (JEI PRIEMONĖS 

SUSIJUSIOS SU ESTETIKA – ortopediniai batai, 

akiniai, įtvarai, protezai, taip pat – interjero 

pritaikymas ir t.t. , tada galima paklausti, ar turi 

galimybę pasirinkti spalvą, modelį, ar dalyvavo 

parenkant ir nusprendžiant, etc.). 

 

 

 

 

 


