Žmonių su negalia
teisės
2021 m. pabaigoje mūsų šalyje gyveno daugiau kaip 220 tūkst. žmonių su negalia, o 147 tūkst. iš jų buvo darbingo
amžius. 2022 m. tik kas trečias darbingo amžiaus asmuo su negalia dirbo. Socialinės įtraukties priemonėmis,
skirtomis žmonių su negalia socialinei atskirčiai mažinti, naudojosi tik apie trečdalis (34 proc.) asmenų, nors bendras
žmonių su negalia gyvenimo kokybės indeksas siekė vos 52 proc.
Plačiau apie žmonių su negalia teises

Didesnė parama
žmonėms su negalia
Nuo birželio mėnesio padidinti baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir netekto darbingumo, senatvės, šalpos
pensijos, mokamos žmonėms su negalia, taip pat tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais.
Papildomai 5 proc. padidėjo ir socialinio draudimo pensijos, taip pat ir socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos
žmonėms su negalia.
Plačiau apie didesnę paramą žmonėms su negalia

Socialinės paslaugos:
kas naujo nuo liepos 1
dienos?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad prevencines socialines paslaugas, kaip ir kitas socialines
paslaugas, įrašius į Socialinių paslaugų katalogą, jos bus aktyviau plėtojamos šalies savivaldybėse, taps labiau prieinamos,
kokybiškesnės.
Plačiau apie socialines paslaugas

Žmonės su negalia
atviroje darbo rinkoje
Tikimasi, kad teisės aktų naujovės padės taiklesnę paramą skirti žmonių su negalia integracijai į atvirą darbo rinką, o
visi darbdaviai turės daugiau galimybių gauti paramą įdarbinant žmones su negalia ar išlaikant darbo vietą darbuotojui
tapus neįgaliu. Taip pat bus teikiama pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras.
Plačiau apie žmones su negalia atviroje darbo rinkoje

Žmonėms su
negalia – paslaugos
bendruomenėje
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinamo projekto ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių
paslaugų plėtra“ metu 6 Lietuvos regionuose, bendruomenėse, yra teikiamos keturios bandomosios paslaugos:
apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimas su pagalba ir pagalba priimant sprendimus.
Plačiau apie paslaugas bendruomenėje žmonėms su negalia

Aprūpintojo statusas

Žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl psichikos ar elgesio
sutrikimų, ir šiam sukakus 18 metų, 36 mėnesiams galės gauti neįgaliojo aprūpintojo statusą, – Seimas priėmė Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus teisės aktų pakeitimus.
Plačiau apie aprūpintojo statusą

Draugiškesnė atvira
darbo rinka
Mintimis apie tai, kas padeda ir kas trukdo žmonėms su negalia susirasti darbą bei ko reikia, kad daugiau negalią
turinčių sėkmingai įsitvirtintų darbo rinkoje, dalijasi jie patys, jų darbdaviai ir tie, kurių tikslas palengvinti žmonių su
negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje kelią.
Plačiau apie draugiškesnę atvirą darbo rinką

Asmeninio asistento
pagalba
Netrukus sukaks metai, kai žmonės su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Taip užtikrinamos
didesnės galimybės mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Per šešis 2021 metų mėnesius asistento
pagalba pasinaudojo 568 žmonės su negalia, suteikta daugiau kaip 62,2 tūkstančiai pagalbos valandų, asmeninę
pagalbą teikė 297 asmeniniai asistentai.
Plačiau apie asmeninio asistento pagalbą

Aktualūs pokyčiai
žmonėms su negalia
Priimtos ilgai žmonių su negalia lauktos naujovės – darbingumo ar neįgalumo lygis, specialieji poreikiai bus nustatomi,
remiantis duomenimis apie asmens sveikatą, esančiais Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinėje sistemoje.
Plačiau apie aktualius pokyčius žmonėms su negalia

