Socialinė apsauga ir
darbas
COVID-19 PASEKMIŲ VALDYMAS – DIDELIS IŠŠŪKIS DARBO RINKAI

10,4
16,5
5

nedarbo lygis
(2020-11-30)
(ES – 7,5 %)

%

registruotas nedarbas
(COVID-19 laikotarpiu
išaugo ~ 2 kartus)
skiriasi nedarbo lygis tarp
savivaldybių

KARTUS

484
237
1,9

atleista iš darbo
(COVID-19 laikotarpiu)

TŪKST.

TŪKST.

MLRD. EUR

24
50
7,6

VIETA ES

darbuotojų paskelbtos
prastovos COVID-19
laikotarpiu
numatyta skirti darbo
vietų ir gyventojų
pajamų išsaugojimui dėl
COVID-19

%

MLN. EUR

pagal žemos kvalifikacijos
darbuotojų užimtumo lygį
(2019)
dirbančiųjų uždirba mažiau
nei 656 Eur „į rankas“ (2019)

trūkumą daliai socialinio
draudimo išmokų
2020–2022 m. planuojama
kompensuoti pensijų ir kitų
rūšių pajamomis

SKURDAS MAŽĖJO, TAČIAU SOCIALINĖ PARAMA IKI ŠIOL NEUŽTIKRINA MINIMALIŲ VARTOJIMO POREIKIŲ

20,6
21,7

%

2019 m. skurdo rizikos
lygis (2018 m. – 22,9 %)

215
65
TŪKST.

%

prognozuojamas skurdo
rizikos lygis 2020 m.

2019 m. asmenų
gyveno žemiau
absoliutaus skurdo
2019 m. asmenų gavo
socialinę paramą

TŪKST.

14
3

%

2019 m. paramos gavėjų
minimalūs poreikiai buvo
užtikrinti

%

2019 m. paramą gaunančių
vienišų asmenų vartojimo
poreikiai buvo užtikrinti

29
82

%

%

integracijai į darbo rinką
skiriamų lėšų teko socialinėms
įmonėms

13
3,4

%

asmenų, kuriems nustatytas
poreikis, buvo suteiktos
socialinės paslaugos

%

viešojo sektoriaus interneto
svetainių pritaikytos
asmenims su negalia

30
35

%

savivaldybių valdomų
pastatų pritaikyta asmenims
su negalia

%

viešojo transporto priemonių
pritaikyta asmenims su
negalia

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017–2019 m. Valstybinio socialinio draudimo
fondo konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo vertinimas (2018 m., 2019 m.,
2020 m.)

 2019 m., Ar socialinė parama užtikrina
skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius
vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo
rinką
 2019 m., Kaip valstybinė darbo inspekcija
užtikrina saugų ir legalų dalyvavimą darbo
rinkoje

1

2

3

NE VISIEMS ASMENIMS SU NEGALIA UŽTIKRINAMOS GALIMYBĖS SAVARANKIŠKAI GYVENTI IR DIRBTI
darbingo amžiaus
asmenų su negalia dirbo

būtini POKYČIAI

 2020 m., Asmenų su negalia socialinė
integracija
 Slaugos ir socialinės paslaugos senyvo
amžiaus asmenims (planuojama pabaigti
2021 m.)

Siekiant veiksmingos socialinės
paramos asmeniui ar šeimai,
savivaldybėse turėtų būti taikomas
paramos kompleksinio teikimo
modelis.

Siekiant, kad asmenims su
negalia pagalba būtų teikiama pagal
individualius poreikius ir padėtų
gyventi savarankiškai, turi būti
sukurta integrali poreikių vertinimo ir
pagalbos teikimo sistema, didinamas
įsitraukimas į atvirą darbo rinką,
gerinamas aplinkos prieinamumas.

Tam, kad būtų atskirtos
socialinės paramos ir valstybinio
socialinio draudimo sistemos bei
subalansuotos socialinio draudimo
įmokos ir išmokos, turi būti nustatyti
skaidrūs valstybinio socialinio
draudimo kriterijai ar principai ir
užtikrintas sukaupto rezultato pagal
socialinio draudimo rūšis pateikimas.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

