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Kaip sustiprinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę Lietuvoje: 
valstybės, visuomenės, darbo rinkos ir šeimos vaidmuo 

Viešosios politikos pasiūlymai 

Reikšminiai žodžiai: gerovės valstybės sistema, gyventojų senėjimas, vyresnio amžiaus žmonių (50+) gerovės stebėsenos 
rodikliai, Lietuva, Baltijos ir Šiaurės šalys, socialinių rizikų valdymas, vyresnio amžiaus žmonių užimtumas, solidarumas 
tarp kartų, socialinis įsitvirtinimas. 

TYRIMO KONTEKSTAS IR TIKSLAS 
Lietuvoje plėtojama gerovės valstybės sistema, kurios pirminė funkcija yra socialinio teisingumo įtvirtinimas. Kuriant 
valstybės socialinės raidos strategijas, programas ir politikos priemones, dažniausiai jų stebėsenai taikomi 
apibendrinti visiems gyventojams rodikliai. Be to, dominuoja kiekybiniai, objektyvūs rodikliai. Tokiu atveju vyresnio 
amžiaus žmonės (o jų, kaip žinia, nuolat daugėja Lietuvos visuomenei senstant) nesulaukia pakankamo dėmesio, kai 
vertinama šalies gyventojų gerovė, svarstomos jos didinimo priemonės ir pastarųjų būtinumo pagrindimui renkami 
atitinkami empiriniai duomenys. Deja, remiantis neskaitlingų ir fragmentinių specializuotų rodiklių reikšmėmis, 
Lietuvos vyresnio amžiaus gyventojai pasaulio ir Europos, taip pat – ir Lietuvos mastu (lyginant su jaunesnėmis 
kartomis) daugelyje gerovės sričių atsiduria nepalankioje padėtyje. Kodėl būtina kurti ir kaupti kuo tikslesnius 
duomenis apie vyresnio amžiaus žmonių gerovę? Visų pirma, norint keisti situaciją, būtina pažinti ir stebėti reiškinį 
bei intervencijos į jį rezultatus. Antra, vyresnio amžiaus žmonių grupė keičiasi ne tik kiekybiškai (gausėja), bet ir 
kokybiškai - kiekvienos sekančios vyresniųjų kartos užimtumo, išsilavinimo, pajamų, sveikatos ir socialinės 
charakteristikos kinta. Tad šio projekto praktinė paskirtis – plėtojant ir tobulinant rodiklių sistemą, leidžiančią 
įvertinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę, prisidėti prie visoms amžiaus grupėms palankios visuomenės kūrimo.  

Projekto tikslas - teoriškai ir empiriškai ištirti, kaip politikų, praktikų ir individų lygmeniu konstruojama vyresnio 
amžiaus žmonių gerovės politika šiuolaikinėje visuomenėje, įvertinti esamą vyresnio amžiaus žmonių gerovės būklę 
ir pasiūlyti inovatyvius gerovės stebėsenos rodiklius. Tikslui pasiekti įgyvendinti šie uždaviniai: 1) gerovės valstybės 
raidos ir demografinės kaitos (gyventojų senėjimo) sąsajų, gerovės valstybės modelių ir politikos priemonių analizė ir 
įvertinimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje išskiriant priemones, orientuotas į vyresnio 
amžiaus žmonių socialinių rizikų mažinimą ir jų įgalinimą apibrėžtose gyvenimo srityse: a) vyresnio amžiaus žmonių 
darbinis gyvenimas; b) vyresnio amžiaus žmonių finansinis stabilumas ir kartų solidarumas bei c) vyresnio amžiaus 
žmonių socialinė įtrauktis ir subjektyvi gerovė; 2) esamų vyresnio amžiaus žmonių gerovės stebėsenos rodiklių kritinis 
įvertinimas ir šiai dienai menkiau išplėtotų rodiklių konceptualus pagrindimas bei metodologinis aprobavimas. 

Tyrimo metodai: a) dokumentų analizė; b) antrinė duomenų, apibūdinančių vyresnio amžiaus žmonių gerovės 
rodiklius, analizė remiantis prieinamomis tarptautinėmis duomenų bazėmis (Eurostat, Active Ageing Index, Global 
AgeWatch Index, EU-SILC, SHARE, MISSOC, European Values Study, European Quality of Life Survey, European 
Working Conditions Survey, European Social Survey, Generations and Gender Survey ir kt. tyrimų duomenys); c) 
reprezentatyvi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 50 metų ir vyresnių gyventojų sociologinė apklausa (N=2015), atlikta 2019 
m. pabaigoje; d) pusiau struktūruoti interviu (N=5) su Lietuvos gerovės politikos formuotojais ir Lietuvos vyresnio 
amžiaus žmonių organizacijų atstovų tikslinės grupių diskusijos (N=2). 

PAGRINDINIAI TYRIMO REZULTATAI  

Tyrimas atskleidė įvairių tipų gerovės valstybių (Estija, Latvija, Lietuva, Danija, Suomija, Švedija) politikos 
veiksmingumą mažinant vyresnio amžiaus žmonių pažeidžiamumą bei didinant jų visavertį įsitraukimą į darbo rinką 
ir visuomeninį gyvenimą. Tyrimas pasiūlė esamos vyresnio amžiaus žmonių gerovės stebėsenos rodiklių sistemos 
plėtojimo gaires bei konkrečius įtrauktinus rodiklius.  

Gerovės valstybė ir vyresnio amžiaus žmonių finansinis stabilumas ir jų įgalinimas 

Šalys per savo gerovės valstybės sistemas skirtingai užtikrina vyresnio amžiaus žmonių finansinį stabilumą ir įgalina 
jų savarankiškumą. Šie skirtumai ryškiai atsiskleidžia analizuojant Baltijos (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ir Šiaurės 
(Danijos, Suomijos ir Švedijos) šalių gerovės valstybės modelius ir politiką, nukreiptą į vyresnio amžiaus žmones (žr. 
lentelę 1). 

Šiaurės šalyse (Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje) valstybė/savivaldybės prisiima svarbiausią vaidmenį garantuojant 
finansinį stabilumą bei vyresnio amžiaus žmonių įgalinimą. Valstybės požiūris į senėjimą šiose šalyse yra 
visaapimantis, t. y. senėjimas yra suprantamas kaip viso gyvenimo kelio eiga. Valstybė rūpinasi savo piliečiais nuo 
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pat gimimo iki mirties, suteikdama kokybiškas sveikatos paslaugas, priėjimą prie mokymosi visą gyvenimą, kokybišką 
būstą, užtikrindama dalyvavimą darbo rinkoje. Pagrindinis tokios politikos tikslas – užtikrinti žmonių 
nepriklausomybę ir orumą. Socialinė politika suprantama kaip investavimas į žmogiškuosius išteklius, kurie valstybei 
atsipirks, nes žmonės bus sveikesni, labiau išsilavinę, laimingesni ir ilgiau išliks darbo rinkoje. Viena iš svarbiausių 
paramos formų yra paslaugos, nes jos įgalina vyresnio amžiaus žmones.  

Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje), vyresnio amžiaus žmonių finansinį stabilumą bei orumą taip pat 
užtikrina valstybė/savivaldybės, tačiau nemaža dalis tenka ir šeimai bei rinkai. Dėl santykinai mažų pensijų bei 
išmokų, šeimos narių pagalba tampa būtina. Ilgalaikių priežiūros paslaugų trūkumas sukuria situaciją, kurioje 
pirminiai ir neretai vieninteliai paramos vyresnio amžiaus artimiesiems teikėjai yra šeimos nariai. Pagrindinis 
socialinės politikos tikslas Baltijos šalyse – skurdo prevencija; pagrindinė paramos forma - minimalios išmokos ir 
paslaugos. Vyrauja neoliberalus požiūris į socialinę politiką, t. y. valstybė padeda tik minimaliai, piliečiai skatinami 
užsitikrinti savo gerovę patys dalyvaudami darbo rinkoje ar pirkdami rinkoje paslaugas bei pasikliaudami šeima. 
Lietuvoje net 31% gyventojų mano, kad pirmiausia šeima turi rūpintis vyresnio amžiaus žmonėmis. Tuo tarpu, 
Švedijoje taip mano tik 0,5% gyventojų, Suomijoje ir Danijoje – mažiau nei 2% gyventojų1. 

Lentelė 1. Idealūs tipiški Šiaurės ir Baltijos šalių gerovės modelių ir senėjimo politikos bruožai 

Pagrindinės savybės Šiaurės šalių modelis Baltijos šalių modelis 

Valstybės požiūris į senėjimą Požiūris aprėpiantis visą individo 
gyvenimo kelią 

Pensijų draudimo finansinis 
tvarumas 

Pagrindinis politikos tikslas Nepriklausomybė ir orumas Skurdo prevencija 
Skurdo lygis Žemas Aukštas 
Pagrindinė paramos forma Išmokos ir paslaugos Minimalios išmokos ir paslaugos 
Priežiūros paslaugų familializacijos 
lygis Žemas Aukštas 

Marketizacijos ir privatizavimo 
elementai Plinta Plinta 

Pagrindinė gerovės valstybės 
ideologija Socialinis investavimas Neoliberali 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Tyrimas atskleidė, kad Šiaurės šalyse valstybė yra svarbiausia tarpininkė, teikianti finansinio saugumo ir įgalinimo 
paslaugas vyresniajai kartai; ir atrodo, kad geresnio sprendimo tam niekada nebus. Familializmas (pasikliovimas 
šeimos pagalba) ir/ar privati rinka neužtikrina pakankamai pagyvenusių žmonių gerovės. Būtina plėsti valstybės 
vaidmenį užtikrinant vyresnio amžiaus žmonių finansinį stabilumą bei jų įgalinimą. 

Valstybės ir šeimos vaidmuo didinant vyresnio amžiaus žmonių finansinį stabilumą ir jų įgalinimą 

Remiantis EU-SILC tyrimo 2020 metų duomenimis, Lietuvoje 36% 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių gyvena skurde, 
Estijoje ir Latvijoje santykinis skurdas 65 metų ir vyresnių amžiaus grupėje siekia beveik 41% (žr. 1 paveikslą). Tokie 
skaičiai liudija apie gerovės valstybės nepajėgumą užtikrinti vyresnio amžiaus žmonėms finansinį saugumą bei 
sudaryti sąlygas lygiaverčiai dalyvauti socialiniame gyvenime. 
Mūsų atlikta 50 metų ir vyresnių Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų apklausa atskleidė: 

• Ilgalaikės priežiūros paslaugomis naudojasi nedidelė dalis vyresnio amžiaus asmenų namų ūkių, kas galimai 
liudija apie šių paslaugų trūkumą bei neprieinamumą, o taip pat, kad nemaža dalis tiesiog nesikreipia šių 
paslaugų ir pasikliauja šeimos pagalba. Tyrimas parodė, kad nedidelė dalis žmonių, kuriems reikėjo paslaugų, 
nesikreipė dėl jų. Buvo užčiuoptas ir segmentas tokių, kuriems paslaugų reikėjo, jie kreipėsi dėl jų, tačiau 
negavo. 

• 13-24% (priklausomai nuo konkrečios šalies) 50 metų ir vyresnių Baltijos šalių piliečių nurodė, kad per 12 
mėnesių iki apklausos jų namų ūkyje buvo pasinaudota bent viena šalpos išmoka. Atsižvelgiant į gana didelį 
santykinio skurdo lygį (36-41%) tarp vyresnio amžiaus žmonių, galima daryti prielaidą, kad dalis jų nesikreipia 
socialinių išmokų, nors ir galėtų jas gauti. 

• 50 metų ir vyresnių žmonių, gaunančių materialinę (finansinę ir natūra) paramą iš suaugusių vaikų ir/ar tėvų, 
gana paplitusi ir apima beveik trečdalį respondentų.  

                                                           
1 International Social Survey Programme 2016. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6900 Data file Version 2.0.0, 
https://doi.org/10.4232/1.13052. 

https://doi.org/10.4232/1.13052
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Paveikslas 1. Skurdo rizikos lygis pagal amžiaus grupes – EU-SILC tyrimas %, 2020 m. (60% nacionalinės ekvivalentinių 
disponuojamų pajamų medianos (po socialinių  išmokų)) 

 
Šaltinis: Eurostat, 2022. At-risk-of-poverty rate by age group - EU-SILC and ECHP surveys (Code: ilc li02). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02. 

Galima teigti, kad neformali socialinė apsauga (šeimos narių ir artimų giminaičių parama) vaidina svarbų vaidmenį 
mažinant vyresnio amžiaus žmonių socialinį nesaugumą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Svarbi ir formali valstybės 
teikiama parama, tačiau paslaugų atveju ji nėra pakankamai išvystyta. 

Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas 

Daugelis šiuolaikinių teorijų, analizuojančių gyventojų senėjimo bei vyresnio amžiaus žmonių ekonominio indėlio 
svarbą visuomenei – sidabrinės ekonomikos (silver economy), našaus senėjimo (productive ageing), aktyvaus 
senėjimo (active ageing) – be kita ko ypatingai akcentuoja vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje 
svarbą, didžiausią dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygiui. Mūsų tyrimas parodė, kad aukštas 
vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygis tokiose šalyse kaip Lietuva, dažnai susijęs su blogesnėmis vyresnių 
darbuotojų darbo sąlygomis: Lietuvoje (taip pat – Latvijoje ir Estijoje) vyresnio amžiaus darbuotojai dažniau nei 
jaunesni jų kolegos gauna mažesnį darbo užmokestį; dažniau jaučiasi uždirbantys per mažai, atsižvelgiant į jų 
įdedamas pastangas; rečiau yra patenkinti savo darbo sąlygomis; dažniau nerimauja dėl galimo darbo praradimo 
artimiausiu laiku bei dažniau mano, jog jų atliekamas darbas neigiamai veikia jų sveikatą ir saugumą, o taip pat – turi 
mažesnes galimybes tobulėti, kelti savo kvalifikaciją darbe. Šie ir daugelis kitų vyresniems darbuotojams mažiau 
palankių darbo sąlygų rodiklių rodo, jog užimtumo lygis yra svarbus, bet nepakankamas rodiklis vertinant vyresnio 
amžiaus asmenų situaciją darbo rinkoje. 

Projekto metu atliktos vyresnio amžiaus žmonių apklausos duomenimis, apie 20-40% 50 metų ir vyresnių darbuotojų 
Lietuvoje nurodė, jog dažnai arba nuolat susiduria su: per dideliu darbo intensyvumu (pvz., darbas atliekamas labai 
dideliu tempu, griežti darbo atlikimo terminai), blogomis fizinėmis darbo sąlygomis (pvz., darbas varginančioje ar 
skausmingoje padėtyje, blogas apšvietimas) – 25,1%; perspektyvų darbe (daryti karjerą, kelti kvalifikaciją, perduoti 
savo patirtį) nebuvimu – 24,6%; netinkamu darbo laiko organizavimu (pvz., per ilgas ar nelankstus darbo laikas, 
menkos galimybės derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus) – 22,8%. 

Tyrimo metu nustatyta, kad darbo sąlygos daro įtaką ir vyresnių darbuotojų sprendimui (ilgiau) išlikti darbo rinkoje. 
Vyresnio amžiaus darbuotojai, kurie nurodė nuolat arba dažnai susiduriantys su per dideliu darbo intensyvumu, 
blogomis fizinėmis darbo sąlygomis, perspektyvų darbe nebuvimu, netinkamu darbo laiko organizavimu ar 
nepalankia socialine aplinka statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, jog ketina nebedirbti, kai tik sulauks pensinio 
amžiaus ar netgi anksčiau. Tuo tarpu vyresni darbuotojai, kurie teigė niekada nesusidūrę arba retai susiduriantys su 
netinkamomis darbo sąlygomis, dažniau nurodė ketinantys dirbti ir sulaukus pensinio amžiaus.  

Tiek mūsų gauti rezultatai, tiek ir atlikta kitų Lietuvos bei užsienio autorių tyrimų rezultatų analizė parodė, jog iš esmės 
vyresnio amžiaus asmenų integraciją į darbo rinką bei dalyvavimo joje lygį ir kokybę lemia visa eilė veiksnių, kuriuos 
galima sugrupuoti taip: individo lygmuo (turima kvalifikacija, sveikata, šeiminiai įsipareigojimai), įmonės/darbovietės 
lygmuo ((amžiui palanki) personalo politika, darbo sąlygos, darbo formų ir darbo laiko lankstumas), valstybės lygmuo 
(įgyvendinama užimtumo, socialinio draudimo, socialinės paramos, švietimo, sveikatos politika) bei visuomenės 
lygmuo (visuomenės nuostatos vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu, amžiaus stereotipai). Atsižvelgiant į šiuos 
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veiksnius bei problemos kompleksiškumą, atitinkamai turėtų būti formuojama ir kompleksinė, visas minėtas sritis 
apimanti vyresnio amžiaus asmenų užimtumo politika. 

Vyresnio amžiaus žmonių socialinis įsitvirtinimas 

Stiprus socialinis įsitvirtinimas (socialinis ir pilietinis dalyvavimas bei priklausymo socialinei grupei jausmas) 
sudaro asmens socialinės gerovės pagrindus ir yra vienas iš subjektyvios gerovės elementų.  

Mūsų atliktos apklausos rezultatai atskleidė, kad stipriu socialinio įsitvirtinimo lygiu pasižymi beveik pusė (44%) 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 50 metų ir vyresnių gyventojų, vidutiniškai socialiai įsitvirtinusių dalis sudaro kiek 
daugiau nei ketvirtadalį (27%) apklaustųjų, tačiau beveik kas trečias (29%) priskirtinas silpnai socialiai 
įsitvirtinusiesiems.  

Lietuvos 50 metų ir vyresnių gyventojų socialinis įsitvirtinimas detaliau atskleidžiamas per tris jo dimensijas: 
socialinį dalyvavimą, pilietinį dalyvavimą ir priklausymo grupei jausmą. Socialinio dalyvavimo dimensijoje 
išsiskiria kasdienės socializacijos vaidmuo – absoliuti dauguma (95-98%) 50 metų ir vyresnių gyventojų per metus 
iki tyrimo bent kartą buvo bendravę su artimaisiais (suaugusiais vaikais, anūkais, giminėmis) ir kaimynais. 95,4% 
jų per metus iki tyrimo bent kartą ėjo į svečius ir beveik tiek pat priiminėjo svečius (92,4%). 81,6% bent kartą 
dalyvavo mišiose ar kituose religiniuose renginiuose. Socializacija viešose vietose – susijusi su maisto (lankėsi 
kavinėje ar restorane 55%) ar kultūros (lankė koncertus, spektaklius, muziejus - 48%) vartojimu – yra retesnė 
socialinio dalyvavimo forma. Mažuma 50 metų ir vyresnių asmenų užsiiminėjo aktyvia veikla: vos trečdalis (30,8%) 
sportavo, dalyvavo žygiuose ar ekskursijose, dar rečiau (tik 15%) vyresniosios kartos atstovai pranešė, kad užsiima 
kuria nors menine kūrybine veikla (dainavo chore, šoko, tapė ir pan.). Gyventojų aktyvumas visose minėtose 
veiklose su amžiumi statistiškai reikšmingai silpo išskyrus: 1) dalyvavimą mišiose ar kitose religiniuose 
renginiuose, kuris tarp vyresniųjų (60-69 metų) buvo intensyvesnis, o tarp vyriausiųjų (70 metų ir vyresnių) dar 
intensyvesnis nei tarp 50-59 metų gyventojų; 2) dalyvavimą meninėje kūrybinėje veikloje, kurio dažnumas 
nesiskyrė pagal amžiaus grupes.  

Kita socialinio įsitvirtinimo dimensija apima aukštesnio lygio socialinę veiklą, kuri siejasi labiau su savęs kaip 
visuomenės nario suvokimu ir visuomenei svarbių tikslų siekimu – tai pilietinis dalyvavimas. Keturi iš penkių 
(77,8%) 50 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų teigė balsavę pastaruosiuose šalies prezidento rinkimuose, 
daugiau nei trečdalis (35%) per savaitę iki tyrimo domėjosi šalies naujienomis  – skaitė nacionalinę spaudą. Beveik 
kas trečias (28,8%) per metus iki tyrimo nors kartą buvo suteikę pagalbą be piniginio atlygio asmeniui, kuris nėra 
jo giminaitis. Tačiau tuo pat metu tik 13,1% pripažino, kad jie per šį laikotarpį buvo savanoriavę. Mažiausiai kas 
penktas bent kartą per metus iki tyrimo buvo dalyvavęs kitokiose pilietinėse veiklose: dirbęs kartu su kitais savo 
vietos bendruomenės labui (pvz., rūpinosi aplinka, organizavo bendruomenės renginį, kokią nors labdaros ar kitą 
akciją), ar dalyvavęs vietos bendruomenės tarybos posėdyje, ar pasirašęs peticiją ir pan. Pilietinis aktyvumas 
selektyviai susijęs su amžiumi. Tik domėjimosi nacionalinėmis naujienomis bei be piniginio atlygio suteiktos 
pagalbos ne giminaičiui dažnis turėjo tendenciją mažėti su amžiumi.  

Ir trečioji socialinio įsitvirtinimo dimensija – priklausymo socialinei grupei jausmas. Skirtingai nei dvi anksčiau 
minėtos dimensijos, ši yra kokybinė asmens turimų socialinių santykių išraiška. Žinia, svarbu ne vien įvairių 
santykių kiekybė, bet ir kokybė, kuri gali reikštis kaip išsipildęs jausmas to, kad jautiesi artimas ir reikalingas kam 
nors, jautiesi priklausantis vienai ar kitai socialinei grupei. Absoliuti dauguma (85,6%) Lietuvos 50 metų ir vyresnių 
gyventojų jaučiasi artimi ir reikalingi šeimoje (tačiau su amžiumi jų dalis mažėja), beveik du iš trijų (59,1%) jaučiasi  
artimi ir reikalingi kaimynystėje ir tik pusė (51,8%) šio amžiaus gyventojų jaučiasi visaverčiais Lietuvos visuomenės 
nariais. Nors iš tų, kurie turi šeimą, 18% neturi bent vieno žmogaus iš namų ūkyje gyvenančiųjų, su kuriuo galėtų 
nuoširdžiai pasikalbėti jai/jam svarbiais klausimais, o 44,2% pripažįsta, kad jų santykiai su kitais namų ūkyje 
gyvenančiais žmonėmis pasižymi šiokia tokia arba didele įtampa, būtent šeima yra tas socialinis darinys, kuris 
dažniausiai sukuria asmens socialinės gerovės ir saugumo pagrindą. Bendruomenė arba kaimynystė tokį vaidmenį 
atlieka gerokai rečiau, o visuomenei priklausąs jaučiasi, deja, tik kas antras 50 metų ir vyresnis Lietuvos 
gyventojas.  

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog vyresnio amžiaus žmonių socializacija reikšmingu mastu apsiriboja artimųjų – 
šeimos ratu. Pilietinis dalyvavimas (išskyrus balsavimą rinkimuose) gana menkas ir netolygiai išplėtotas. O ir 
tapatinamasi (priklausymo jausmas) labiausiai su šeima, visuomenėje tik tam tikra dalis vyresnių žmonių jaučiasi 
saugiai ir mato save kaip visavertę visuomenės dalį. Tai leidžia teigti, jog vyresnio amžiaus žmonių potencialas 
Lietuvoje dar turi neatskleistų rezervų ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį plėtojant gerovės valstybę. 
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REKOMENDACIJOS – POLITIKOS TOBULINIMO KRYPTYS 

Rekomendacijos skirtos socialinės politikos formuotojams ir vykdytojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, 
mokslininkams bei žurnalistams. 

IŠŠŪKIS REKOMENDUOJAMOS POLITIKOS VEIKSMŲ KRYPTYS 

1 sritis. Vyresnio amžiaus žmonių gerovės problemų žinomumo didinimas 

Amžistinių nuostatų 
ir diskriminacijos dėl 
amžiaus paplitimas 
visuomenėje 

- 'Anti-amžistinis' visuomenės (ypatingai sprendimų priėmėjų ir nuomonės 
formuotojų) švietimas, stereotipų laužymas, pozityvi socialinė reklama. 

- Dalinimasis gerąja praktika, informavimas, interaktyvūs mokymai ir pan. 

Vyresnio amžiaus 
žmonių gerovės 
problemų 
„nematomumas“ 

- Siekiant vykdyti efektyvią vyresnio amžiaus žmonių politiką šalyje, siūloma įsteigti 
vieningą (galimai – tarpžinybinę) instituciją vykdomosios valdžios lygmenyje. Šios 
institucijos dėmesio centre turėtų būti holistinis rūpestis visapusiška vyresnio 
amžiaus žmonių socialine įtrauktimi koordinuojant jų socialinės paramos, sveikatos 
priežiūros, užimtumo ir švietimo politikos priemonių planavimą ir vykdymo 
stebėseną.  

- Vyresnio amžiaus lyderių, gebančių konstruktyviai atstovauti savo grupei ir 
perteikti jos poreikius priimant sprendimus, susijusius su vyresnio amžiaus žmonių 
gerove, ugdymas.  

- „Balso suteikimas“ vyresnio amžiaus žmonių organizacijoms priimant sprendimus 
savivaldybių ir seniūnijų lygmenyje.  

Kompleksinės 
vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo 
politikos stoka 

- Užtikrinant efektyvią ilgesnio vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje 
politiką, tikslinga atlikti išsamią tiek užsienyje, tiek ir šalyje taikomų priemonių 
analizę bei sukurti Lietuvai tinkamiausią (ilgo ir kokybiško vyresnio amžiaus asmenų 
dalyvavimo darbo rinkoje) strategiją. 

- Siekiant objektyviai įvertinti vyresnio amžiaus žmonių situaciją darbo rinkoje greta 
užimtumo lygio rodiklio turėtų būti vertinami ir jų užimtumo kokybę apibūdinantys 
rodikliai – darbo užmokesčio lygis, darbo sąlygos, pasitenkinimas darbu ir kt. 

- Nors nespecializuotų tyrimų duomenys bei institucijų turima informacija rodo, jog 
dažnai vyresnio amžiaus darbuotojai dirba netinkamomis, jiems neadaptuotomis 
darbo sąlygomis, vis tik šalyje nėra atlikta išsamaus specializuoto vyresnio amžiaus 
darbuotojų darbo sąlygų tyrimo, kas apsunkina tinkamų politikos priemonių 
parengimą. Būtina inicijuoti ir finansuoti tokio tyrimo atlikimą. 

Vyresnio amžiaus 
savanorių judėjimo 
potencialo 
aktyvinimas 

Šalyje menkai panaudojamas vyresnio amžiaus savanorių judėjimo potencialas (galima 
nauda tiek pagalbos teikėjams, tiek gavėjams), todėl svarbu: 

- Sudaryti galimybes vyresnio amžiaus žmonėms visaverčiai ir prasmingai įsitraukti į 
savanoriavimo veiklas panaudojant mokymus, gerosios praktikos sklaidą, efektyviai 
skleidžiant informaciją apie savanoriavimo galimybes ir abipusę naudą, sukuriant 
deramus valstybės paramos mechanizmus. 

- Plėtoti savanorystės statistikos rodiklius - atsižvelgiant į regiono kontekstą, plėsti 
kaupiamų savanorystės statistikos rodiklių sąrašą papildant jį rodikliu „suteikta 
pagalba be piniginio atlygio kam nors, kas nėra jūsų giminaitis per X laikotarpį“. 

2 sritis. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumo tvarumas 

Priemonių ir 
praktikų, nukreiptų į 
vyresnio amžiaus 
asmenų užimtumo 
tvarumą, stoka 

Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonių užimtumas skatinamas ilginant pensinį amžių, 
tradiciškai didelis dėmesys skiriamas nedarbo problemų sprendimui, tačiau pačiam 
užimtumui, jo kokybei ir tvarumui skirtų politikų ir praktikų trūksta: 
- turėtų būti aktyviau plėtojamos priemonės, susijusios su vyresnio amžiaus asmenų 

kvalifikacijos tobulinimu, adaptuojant ją šiandienos darbo rinkos poreikiams; 
- būtina plėtoti sveikatos priežiūros ir socialinės paramos/globos paslaugas, 

leidžiančias lengviau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus vyresniame amžiuje; 
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- būtinas platesnis ir aktyvesnis socialinių partnerių į(si)traukimas į vyresnio amžiaus 
žmonių integracijos į darbo rinką procesus. 

Specializuotų 
priemonių bei 
tikslinės politikos, 
skatinančios 
vyresnio amžiaus 
žmones ilgiau išlikti 
darbo rinkoje, stoka 

Atsižvelgiant į spartų visuomenės ir darbo jėgos senėjimą bei siekiant efektyvios 
vyresnio amžiaus asmenų ilgesnio ir kokybiškesnio dalyvavimo darbo rinkoje politikos, 
reikalingos specifinės, būtent vyresnio amžiaus asmenims skirtos politikos ir praktikos: 
- kvalifikacijos tobulinimo srityje – tikslinis vyresnio amžiaus asmenų kvalifikacijos 

kėlimo ir perkvalifikavimo rėmimas; tikslinės, vyresnio amžiaus asmenims skirtos, 
karjeros planavimo ir konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo ir/ar per(si)kvalifikavimo 
motyvavimo paslaugos ir pan. priemonės; 

- darbuotojų saugos ir sveikatos srityje – amžiui adaptuotas fizinių ir psichosocialinių 
darbo sąlygų ir rizikos vertinimas, vyresnio amžiaus darbuotojams rizikingiausių 
sektorių ir profesijų identifikavimas ir rizikos prevencija ir pan. priemonės; 

- kitos specializuotos priemonės ir veiksmų planai, skatinantys vyresnio amžiaus 
žmones ilgiau išlikti darbo rinkoje (subsidijos darbdaviams, teisės aktų peržiūra, 
rekomendacijos įmonėms dėl amžiui palankios personalo politikos ir pan.). 

Amžiui palankių 
įmonių/įstaigų 
politikų ir praktikų 
stoka 

Įmonė, darbovietė – pagrindinė vieta, kurioje vystosi vyresnio amžiaus žmonių darbinis 
gyvenimas, formuojasi nuostatos dėl (ilgesnio) išlikimo darbo rinkoje, todėl siekiant 
tvaraus užimtumo ypatingai svarbu: 

- įgyvendinti amžiui palankią personalo politiką šalies įmonėse ir įstaigose; 
- sudaryti galimybes vyresnio amžiaus darbuotojams nuolat kelti savo kvalifikaciją; 

rengti individualizuotus jų kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo planus; 
- užtikrinti reikiamą darbo laiko lankstumą vyresnio amžiaus darbuotojams sudarant 

jiems sąlygas dirbti ne visą darbo laiką ir/ar pagal jų poreikius atitinkantį darbo 
grafiką (tame tarpe – ir esant senatvės pensijoje);  

- vertinant fizinę ir psichosocialinę riziką atsižvelgti į darbuotojų amžių; adaptuoti 
darbo vietas ir darbo sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojų poreikiams; skatinti 
darbuotojus nuolat tikrinti sveikatą, dalyvauti įvairiose ligų prevencijos 
programose; 

- taikyti objektyvias darbo apmokėjimo sistemas įmonėse, užtikrinančias vienodą 
darbo užmokestį už vienodos vertės darbą; 

- keistis gerosios praktikos pavyzdžiais integruojant ir/ar ilgiau darbo rinkoje išlaikant 
vyresnio amžiaus darbuotojus. 

3 sritis. Valstybės parama ir vaidmuo 

Integruoto, 
visaapimančio 
požiūrio į gyventojų 
senėjimą stoka 

- Valstybė tebėra svarbiausia tarpininkė, teikianti finansinio saugumo ir įgalinimo 
paslaugas vyresniajai kartai. Šiuo metu svarbiausias tikslas yra skurdo mažinimas 
vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Tačiau būtina plėsti paslaugas bei diegti priemones 
kurios apimtų visų amžiaus grupių mokymąsi, sveikatos prevenciją ir dalyvavimą 
darbo rinkoje kaip pasiruošimą sveikam ir aktyviam senėjimui. 

Ilgalaikių paslaugų 
trūkumas 

- Svarbu plėsti ilgalaikes paslaugas bei mažinti šeimos naštą teikiant nemokamas 
priežiūros paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms. 

4 sritis. Vyresnio amžiaus žmonių socialinio įsitvirtinimo stiprinimas 

Rodiklių, 
vertinančių 
vyresnio amžiaus 
žmonių socialinę 
gerovę, stoka šalies 
socialinės politikos 
dokumentuose  

- Kaupti atvirai prieinamus, agreguotus, tačiau detalizuotus pagal pagrindines 
sociodemografines charakteristikas duomenis apie vyresnio amžiaus žmonių 
socialinį dalyvavimą, pilietinį dalyvavimą bei priklausymo socialinėms grupėms 
jausmą, atskleidžiančius jų socialinio įsitvirtinimo lygį.  

- Tęsti vyresnio amžiaus žmonių socialinio įsitvirtinimo mokslinius tyrimus, optimalių 
praktikoje pritaikomų rodiklių paieškas atsižvelgiant į regiono specifiką ir rodiklių 
tarptautinį palyginamumą.  
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Labai silpnas 
pažeidžiamiausių 
vyresnio amžiaus 
žmonių pogrupių 
socialinis 
įsitvirtinimas  

- Mikro lygmeniu - įgalinti vyresnio amžiaus žmones megzti ir palaikyti 
tarpasmeninius ryšius tarp šeimos narių, kaimynų ir draugų (svarbi psichologinės ir 
emocinės paramos paslaugų plėtra). 

- Mezo lygmeniu – plėsti ir remti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą organizacijų, 
asociacijų ir pan., kuriančių ir palaikančių vadinamąjį „tiesiantį tiltus“ socialinį 
kapitalą (bridging capital), veikloje. 

- Makro lygmeniu – įtvirtinti bendras socialines vertybes, palaikančias visoms 
amžiaus grupėms palankios visuomenės kūrimą.  
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