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• Besiformuojančioje žinių visuomenėje, vis didesnę reikšmę
įgyja neįgaliųjų NVO veiklos. Nors neįgaliųjų NVO veikla yra
akivaizdi, visgi dar nemaža NVO vadovų, socialinę politiką
formuojančių atstovų, pačių asmenų su negale nepakankamai
įvertina aktyvaus dalyvavimo ir įgalinimo NVO svarbą;

• Nors Lietuvoje nemažai atlikta tyrimų (Lisevičiūtė, Žalimienė,
2016; Beneševičiūtė, 2015; Ruškus, Mažeikienė, Naujanienė,
kt., 2014; Radzevičienė, Juodraitis, Beneševičiūtė, 2013;
Šilinskytė, 2013; Bagdonienė, Daunorienė, Simonavičienė,
2011; Radzevičienė, Gerulaitis, Gudinavičius, Jurevičienė,
Beneševičiūtė, 2010; Nikkhah, Redzuan, 2010; Schalock,
2004; Lewis, Madon, 2004; Lindsay, 2004; Lang, 2000 ir kt.)
NVO tematika. Praktika rodo, jog dar nepakankamai dėmesio
skiriama socialiniam neįgaliųjų dalyvavimui ir įgalinimui. Todėl
vykstantiems socialiniams pokyčiams iki šiol nepakanka darbų,
kurie nagrinėtų neįgaliųjų gebėjimą kooperuotis per NVO
veiklas, remiantis subjektyvia neįgaliųjų praktine patirtimi.

TYRIMO PROBLEMA IR AKTUALUMAS



Probleminiai tyrimo klausimai

• Kaip plėtojama asmenų, dalyvaujančių NVO 
veiklose, gebėjimo kooperuotis, pilietiškumu ir 
kitomis demokratinei visuomenei būtinomis 
savybėmis pasižyminti praktika? 

• Kokie psichosocialiniai ir socioedukaciniai
neįgalių asmenų, dalyvaujančių NVO, poreikiai 
yra tenkinami?



Tyrimo tikslas

Taikant kokybinio tyrimo metodus, atskleisti 
įgalinimo ir socialinio dalyvavimo aspektus, 
paremtus aktyviu jaunų neįgalių asmenų 
dalyvavimu NVO veiklose.



Tyrimo metodai

• Teorinė analizė;

• Kokybinis tyrimas, empirinius duomenis 
renkant atviro interviu būdu; 

• Kokybinio tyrimo duomenys apdoroti turinio 
analizės metodu.



Tyrimo dalyviai

• LASS Šiaulių m. ir rajono filialo nariai;

• LASS Radviliškio raj. Filialo nariai;

• Panevėžio m. astmos bendrijos „Hipoksija“ 
narys;

• Panevėžio m. neįgaliųjų draugijos narės;

• Radviliškio raj. neįgaliųjų draugijos nariai;

• Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos narės;

• Šiaulių m. žmonių su negalia klubo “Židinys” 
narės;

• Šiaulių m. širdies ligų klubo narė;



Nevyriausybinių organizacijų 

samprata ir tikslai

• Nevyriausybinės organizacijos - atvirumo ir pažangumo
visuomenės bruožas, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas,
stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ir padeda tiems,
kuriems pagalba reikalingiausia (Lisevičiūtė, Žalimienė,
2016).

• Nevyriausybinės organizacijos – stipri veikėja, daranti
įtaką valdžios sprendimams, formuojant neįgaliųjų
politiką, taikant praktikoje su neįgaliųjų gerove susijusius
sprendimus (Vorevičienė, Butkevičienė, 2015).

• Nevyriausybinės organizacijos gali būti suvokiamos ir
kaip pilietinės visuomenės veiklos rezultatas, ir priemonė
jai įgyvendinti savo tikslus (Šilinskytė, 2015).



Įgalinimo lygmenys

Individualus 
įgalinimo lygmuo

• Perėjimas iš 
pasyvios būklės į 
aktyvią. Įgalinimas 
vyksta žmonėms 
geriau suvokiant 
savo gebėjimus bei 
alternatyvas 
bejėgiškumo 
patirtimis, ir taip 
kuriant sau naujas 
kryptis (Lord, 
Hutchison, 1993).

Grupinis 
įgalinimo lygmuo

• Grupė – puiki 
kritinio 
sąmoningumo 
ugdymo, savitarpio 
pagalbos priemonė. 
Tai siekiai keisti 
kliūtis, veikiančias 
grupių gyvenimus 
(Sadan, 2004; 
Donalson, 2004)

Bendruomeninis 
įgalinimo lygmuo

• Bendruomeninis 
įgalinimas – geresnė 
aplinkų ir sprendimų 
priėmimo kontrolė tose 
aplinkose, kuriose 
bendruomenė veikia. 
Bendruomenė moko 
žmonės spręsti 
bendras problemas, 
mobilizuoti resursus 
bendram gėriui 
pasiekti (Sadan, 
2004)



Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo 

svarba
• Mažeikis (2007) akcentuoja, jog socialinis dalyvavimas siejamas

su kooperacija, savanoryste bei kaimyninių ryšių palaikymu.
Dinamiška aplinka suponuoja atvirą subjektą, tai yra asmenis,
kurie keičiasi savo ideologiniais, religiniais, kultūriniais
įsitikinimais, todėl renkamasi bei kuriama, transformuojama
tarpusavyje sunkiai suderinamas vertybes. Dinamiškumu bei
atvirumu aiškinamas subjektas nagrinėjant jo gebėjimą formuoti
bei atstovauti savo interesams, priklausomais nuo socialinės
situacijos bei komunikacinių procesų.

• Ruškus, Mažeikis (2007) tikina, kad socialinio dalyvavimo
realizavimas reiškia, kad nebe neįgalieji derinami prie
visuomenės, o visuomenė keičiasi pagal jos narių poreikius.
Socialinio dalyvavimo konceptas naujai apibrėžiamas neįgaliųjų
ir visuomenės santykis: kurti situacijas, kurios padėtų neįgaliam
asmeniui, jo artimiesiems bendruomenėje būti pripažintiems ir
aktyviems, legitiminuotų neįgalaus būvimą visuomenėje.

• Pastaraisiais metais neįgalieji tampa aktyvesni, dalyvaudami
gyvenamosios vietos bendruomenės kūrimo procese, tuo
tenkindami savo psichosocialinius, edukacinius poreikius.



Tyrimo rezultatai



Veiksniai, skatinantys neįgaliuosius 

įsijungti į NVO veiklas

• „Dėl savo ligos turėjau labai daug išgyvenimų, 
apie kuriuos vis dar sunku kalbėti“; 

• „Reikia traukti neįgaliuosius iš izoliacijos, kad 
nebūtų vienišumo ir širdgėlos.“

Negatyvūs neįgaliųjų
išgyvenimai bei 

vienišumo
jausmas

• „Teikia informaciją, kad burtumėmės 
draugijoje“;

• „Jeigu nebūtų informacijos, tai niekur
neįsitraukčiau“;

Informacijos sklaida
apie organizuojamas

NVO veiklas 
neįgaliesiems

• „Tai kas, kad esu neįgalus, aš tikrai nesu 
sugedęs žmogus“;

• „Man nepatinka, kai tyčiojamasi iš mano
kūno, man dėl to labai yra skaudu.“

Negatyvus visuomenės

požiūris į

neįgaliuosius



NVO veiklų kryptingumas, 

orientuojantis į socialinių 

paslaugų teikimą ir kultūrinių,

užimtumo, bendravimo poreikių 

tenkinimą, materialinės pagalbos 

teikimą, įsidarbinimo galimybę, 

bei neįgaliųjų atstovavimą ir 

teisių gynimą



NVO veiklos, orientuotos į

socialinių paslaugų teikimą

• „Socialinės paslaugos, ypač reikalingos, galiu 
nemokamai nusimaudyti“;

• „Neįgaliesiems, teikiamos priemones 
skalbiama, nu, tas paslaugas gaunam ir 
pamoko, kaip taisyklingai išsiskalbti“;



NVO veiklos, orientuotos į

kultūrinių poreikių tenkinimą

• “Dainuojam, dideli mūsų pasiekimai kultūros 
srityje“;

• „Tik per draugiją man teko sudalyvauti
dainavimo konkurse ir pasiekti gerų rezultatų.
Tai buvo nepakartojama”



NVO veiklos, orientuotos į bendravimo 

tarp asmenų poreikių tenkinimą

• “Ateini, pabūni su žmonėmis tą laiką, nes ten vis 
tiek ateini, norisi pasibendrauti su tais pačiais 
žmonėmis, kurie irgi nori bendrauti, kažkaip 
atrandu žmogiškumą“;

• „Labai svarbu bendravimas neįgaliesiems, nes 
galiu susipažinti su kitais nariais“;



NVO veiklos, orientuotos į

materialinės paramos teikimą

• „Bet kaip reikalingi vargingiems neįgaliesiems 
rūbai, man labai reikia kuo apsirengti“;

• „Gaunu paramą rūbų ir batų, nes kitaip
neišsiversčiau“;

• Parama, žinokit, yra vaistai, jie baisiai brangūs 
yra, nu, vaistai kaip vaistai, bet vitaminai labai 
reikalingi”.



NVO veiklos, orientuotos į asmenų 

įsidarbinimo galimybių didinimą

• „Darbą skatinti vat lyg galėtų įsidarbinti“;

• “Dėl įdarbinimo, tai žmonėms aišku, kad sunku. 
Ypač, kurie visai nemato“;

• “Dabar ieškoma neįgaliesiems darbo, kad 
neįgaliuosius įdarbinti“.



NVO veiklos, orientuotos į neįgaliųjų 

atstovavimą bei teisių gynimą 

• “Tai gerai, kad draugija yra, o taip viskas blogai 
neįgaliesiems būtų, nes niekas neatstovautų”;

• “Neįgaliųjų draugija – kaip tarpininkė su valdžios
atstovais. Reikėjo man aplinką pritaikyti, tai
draugija ėmėsi iniciatyvos, kad man valdžia
padėtų“;

• “Atstovauti ir ginti, tarpininkauti mūsų 
organizacijos nariams, kuriems sunku”



NVO veiklos, orientuotos į

asmenų užimtumo poreikių tenkinimą

• “Yra toks užimtumas neįgaliųjų organizacijoje, 
mokausi, kaip darbelius daryti iš molio”;

• “Tie bendri užsiėmimai amatų daug naudos 
man davė, kaip kokia terapija“;

• „Būna dailieji darbai, teko iš karoliukų medelį 
padaryti, gražiai gavosi“.



Socialinio dalyvavimo 

požymiai



NVO narių 
įsitraukimas

ir įnašas į

bendruomenines 
veiklas

• “Ėjom į kapus tvarkyti, 
pagerbti apleistų kapų, 
prisidėjome talka prie 
bažnyčios tvarkymo, 
mes, būtent neįgalieji, 
ėjome tvarkyti  
bažnyčios patalpas”

• Organizacija įkūrė šį 
centrą, kad tėvai gali 
vesti vaikus ir eiti į 
darbą, aišku, kad gerai, 
ir tėvai gali išeiti į darbą 
ir rajonui nauda, kad 
daugiau darbininkų“;

Neįgaliųjų pilietinio

iniciatyvumo 
apraiškos

inicijuojant NVO 
veiklas

• “Mat mes laikysimės, 
tik vieni už kitus 
stovėdami bei 
burdamiesi“;

• “Mes patys neįgalieji 
privalome būti 
aktyvūs. Aktyvumas 
duos naudą”

Neįvardytas neįgaliųjų

aktyvumas ir

iniciatyvumas dalyvauti

NVO

• “Žmogus tik pats gali, 
bet jeigu žmogus 
nenorės, tai jis ten 
neis netgi pati 
pirmininkė 
neprivers”;

• “Trečdalis mūsų 
narių stengiamės 
aktyviai įsivesti, save 
įvesti į gyvenimą bei 
draugijos veiklas”





NVO narių kooperacijos 

įgalinantys siekiai



Bendradarbiavimo su šalies ir užsienio 

socioedukacines paslaugas teikiančiomis 

NVO  stiprinimas

• “Labai svarbu, kad kuo efektyviau 
bendradarbiautume ir su kitomis neįgaliųjų 
nevyriausybinėmis organizacijomis”;

• “Mano darbas, kaip bendradarbiavimas, aš su 
kitom draugijom dažnai bendradarbiauju tokie, 
kaip partneriai“;



NVO veiklos, susijusios su nacionalinių 

projektų rengimu, siekiant gerinti 

paslaugų kokybę

• “Projektą sukurti, kad finansuotų mūsų 
veikloms“;

• “Reikalingi projektai mūsų organizacijai, kad 
mes išgyventume gavę finansavimą. Tada 
galima daug ką nuveikti draugijoje ir padėti 
žmonėms”. 



Edukacinės veiklos

inicijavimas ir skatinimas

• „Knygų skaitymas, klausymas, tai čia jau yra 
neįgaliesiems pagrindinis dalykas”;

• “Organizuoti seminarus, užsiėmimus, to 
išprusimo būtų daugiau, važinėti ekskursijose, 
aplankyti muziejus“;

• “Dėl įdarbinimo mokymų, tai žmonėms aišku, 
kad sunku. Ypač kurie visai nemato”



Pačių neįgaliųjų aktyvumas bei organizacinis

indėlis į NVO veiklas

• “Ne nuo organizacijos priklauso sėkmė, o nuo 
mūsų neįgaliųjų aktyvumo ir noro būti 
naudingam”;

• “Aktyviai siuvau aprangą mūsų organizacijos 
ansambliui, buvo toks indėlis ir ateityje būsiu 
kažkuo naudinga“;



Teigiamų nuostatų

apie neįgaliuosius formavimas

visuomenėje

• “Draugijoms daugiau informaciją teikti reikėtų, 
čia labai svarbu, aplamai informacijos apie 
neįgaliuosius, kad ir teigiamą įvaizdį visuomenėje 
turėtumėme“;

• “Einam ir ateityje eisim į mokyklas, neregiai 
pademonstruojam tą Brailio raštą“; Nu, kaip 
savišvieta organizacijoje mūsų apie neįgaliuosius 
ir kitiems”



NVO veiklos, orientuotos į kompetentingų 

specialistų įtraukimą NVO veiklose

• “Gerai, kad nuolatos dirbtų draugijoje koks 
psichologas, lengviau susitvarkytume su 
problemomis“;

• “Norėčiau, kad ateityje finansuotų kas etatą, kad 
dirbtų kompetentingas žmogus, kuriam nebūtų 
gėda dirbti su neįgaliaisiais“;



Išvados

• Remiantis kokybinio tyrimo rezultatais, galima daryti
prielaidą, kad neįgaliųjų kooperacijos siekiai ir
esminiai NVO veiklų bruožai yra stipri orientacija į
psichosocialinių poreikių tenkinimą. Kaip svarbūs
buvo įvardyti socialinių paslaugų, bendravimo
poreikiai, materialinės pagalbos teikimas ir interesų
atstovavimas. Viena vertus, tai lemia
bendruomeniškumo plėtotę visuomenėje, atitinka
socialinio modelio prielaidas, kai asmenys iniciatyviai
veikia pasitelkdami konkrečioje bendruomenėje
esamus resursus (NVO, specialistų pagalbą) ir siekia
gyvenimo kokybės gerinimo.



• Iš tyrimo metu gautų duomenų matyti, kad 
socialinis dalyvavimas leidžia siekti asmens ir
įvairių specialistų lygybe grįstos kooperacinės 
sistemos, dalyvauti priimant sprendimus,  
susijusius su gyvenimo kokybe. Kai asmenys yra 
aktyvūs visuomenės ir bendruomenės nariai, 
socialinis dalyvavimas gali įgyti politinio 
atstovavimo ir dalyvavimo bei kitas formas.



• Remiantis kokybinio tyrimo rezultatais paaiškėjo
NVO narių kooperacijos siekiai. Tyrimo rezultatai
išryškino, jog NVO siekiai: bendradarbiavimo su
šalies ir užsienio socioedukacines paslaugas
teikiančiomis NVO stiprinimas; NVO veiklos,
susijusios su nacionalinių projektų rengimu,
siekiant gerinti paslaugų kokybę; edukacinės
veiklos inicijavimas ir skatinimas; pačių
neįgaliųjų aktyvumas bei organizacinis indėlis į
NVO veiklas; teigiamų nuostatų apie
neįgaliuosius formavimas visuomenėje; NVO
veiklos, orientuotos į kompetentingų specialistų
įtraukimą NVO veiklose.





AČIŪ UŽ DĖMESĮ


