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Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44,
45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Socialinių įmonių įstatymo Nr.
IX-2251 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto

Žmogaus teisių organizacijų koalicija reiškia palaikymą Vyriausybės patvirtintiems ir
šiuo metu Seime svarstomiems Užimtumo įstatymo pakeitimams.

2011 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir įsipareigojo
remti bei skatinti žmonių su negalia įtrauktį į atvirą darbo rinką, užtikrinant realų
pagalbos poreikį atitinkančią paramą ir paslaugas.

Vis dėlto iki šiol egzistuojantis išskirtinis socialinių įmonių statusas yra ydingas, nes
esmingai riboja žmonių su negalia galimybes pasirinkti darbo vietą, kuria nelygias
sąlygas priimti darbuotojus su negalia specialaus statuso neturintiems, atviroje darbo
rinkoje veikiantiems darbdaviams.

Socialinės įmonės statusas neturi prasmės, nes įdarbina panašaus darbingumo lygio
žmones su negalia kaip ir darbdaviai atviroje darbo rinkoje. Dėl šios priežasties



išskirtinis tokių įmonių statusas gaunant paramą yra nelogiškas ir negali būti
grindžiamas esą didesniais darbuotojų pagalbos poreikiais.

Pažymėtina, kad socialinės įmonės savo esme taip pat nebeatitinka Lietuvos žmonių
su negalia interesų ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų,
įpareigojančių imtis visų priemonių, kad žmonės su negalia būtų įtraukti į bendrą
ugdymo sistemą ir atvirą darbo rinką.

Esame įsitikinę, kad užimtumo sistemos atvėrimas ir pagalbos suteikimas negalią
turintiems asmenims, įskaitant ir iš Ukrainos atvykstantiems negalią turintiems
asmenims įsidarbinti, užtikrins ilgalaikę žmonių su negalia integraciją Lietuvoje.

Dėl šių priežasčių reiškiame palaikymą Vyriausybės siūlomoms Užimtumo įstatymo
pataisoms bei siūlymui pripažinti Socialinių įmonių įstatymą netekusiu galios.

Pasirašo:
Žmogaus teisių organizacijų koalicija

Koalicijai priklauso:

Diversity Development Group
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
Lietuvos žmogaus teisių centras
Lygių galimybių plėtros centras
Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL
Psichikos sveikatos perspektyvos
Romų visuomenės centras
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
Žmogaus teisių stebėjimo institutas.


