Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ (toliau – NAMS) 2020 m. įgyvendino
NVO organizacinių gebėjimų stiprinimo projektą, kurio metu buvo siekiama sukurti Šeimos
įsipareigojimų ir darbo santykių (toliau – ŠĮDS) derinimo barometrą, parodantį darbingo
amžiaus Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamas ŠĮDS priemones.
2020 m. liepos ir lapkričio mėnesiais buvo atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų
nuomonės tyrimas „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamos šeimos įsipareigojimų ir
darbo derinimo priemonės Lietuvoje“.
Projekto metu buvo keliama hipotezė, kad šeimos asmenų nuomonė į ŠĮDS skiriasi pagal 3
esminius kriterijus: lytį, amžiaus grupes įskaitant darbingo ir nedarbingo amžiaus požiūrio
skirtumus, ir auginamus vaikus šeimoje.
Klausimynas buvo rengiamas su intencija grupuoti informaciją į tris priemonių grupes.
Pav. Nr. 1 ŠĮDS derinimo priemonių grupės

 Pajamos / mokesčiai / kompensacijos – priemonės nukreiptos į finansinę šeimų gerovę.
Vadovaujantis hipoteze, kad didesnės šeimos pajamos yra vienas pagrindinių motyvatorių dirbti
auginant vaikus. Suformuluotos 4 pasirinktinės priemonės:
didesnės šeimų, turinčių vaikų iki 18 metų, pajamos;
mažesni mokesčiai vaikus auginančių tėvų pajamoms;
kompensuojama iš biudžeto vaiko priežiūra tėvų darbo metu;
kompensuojama iš biudžeto trumpalaikė vaiko priežiūra kelioms valandoms per dieną.
 Vaikų priežiūros paslaugos – priemonės, nukreiptos padėti tėvams įveikti vaikų priežiūros
iššūkius norint dirbti ir užtikrinti vaikams ugdymo/si paslaugą. Suformuluotos 7 pasirinktinės
priemonės:
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kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas darželis;
įperkamas mokestis už vaikų ugdymą darželiuose ir / ar popamokinėse grupėse;
tinkamas ugdymo įstaigų darbo laikas;
daugiau valstybinių darželių ir / ar būrelių;
daugiau tiek valstybinių, tiek privačių darželių ir / ar būrelių;
vaikų priežiūros paslauga darbo vietoje darbdavio iniciatyva;
„mažieji darželiai“ ir kitos naujos vaikų priežiūros formos arčiau vaiko namų.
 Kitos priemonės – nukreiptos mažinti asmeninę vaikų priežiūros naštą dirbant ar derinant
darbo vietą prie vaikų poreikiais grįstų reikalavimų. Suformuotos 3 pasirinktinės priemonės:
abiejų tėvų vienoda atsakomybė už vaikus;
galimybė laisvai rinktis dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
kad darbdaviai leistų tėvams dalintis vaiko priežiūrą pakaitomis.
Siekiant stebėti gyventojų nuomonės pokyčius pagal sezoniškumą, analizuojant darbo rinkos
svyravimų įtaką ŠĮDS derinimo priemonių poreikiui, tyrimas buvo atliktas dviem etapais,
užduodant tuos pačius klausimus liepos ir lapkričio mėnesiais. Planuoto tyrimo pirmojo etapo I-ą
š.m. ketvirtį dėl pirmo Covid - 19 ligos protrūkio atlikti laiku nepavyko ir jis buvo nukeltas į
artimiausią pasiekiamą dėl karantino laikotarpį t.y. liepos mėn. Vasaros laikotarpiu šeimos ir darbo
derinimo priemonių poreikis turėtų labai ryškiai keistis ne tik dėl didesnių galimybių tėvams
susirasti darbą, bet ir dėl vaikų ir tėvų bei senelių atostogų. T.y. viena vertus gali reikėti daugiau
vaiko priežiūros paslaugų kai tėvai turi daugiau galimybių dirbti. Kita vertus, tokių paslaugų
poreikis gali būti kompensuojamas atostogaujant vienam iš tėvų ar vaikus prižiūrinčių senelių kai
vaikai nesimoko.
II-asis tyrimo pakartotinas etapas įvyko lapkričio mėn. šiek tiek jį paankstinant dėl numatomų
II-o karantino apribojimų.
Tiek šių metų ypatingi
iššūkiai dėl judėjimo, ugdymo ir
Subalansuoti akivaizdžią darbo jėgos lankstumo laisvę su

kitų įstaigų veiklos ribojimų ir

būtinybe didinti produktyvumą, ne tik jį palaikyti, yra tikras

bene

iššūkis bet kuriam šiuolaikiniam lyderiui tiek 2020 m., tiek
vėliau. (Nuotolinis darbas per COVID-19 pandemiją ir vėliau:
Praktinis vadovas, 2020, TDO)

vienintelės

galimybės

išsaugoti aktyvias darbo vietas nuotolinio darbo skatinimo –
tyrimo

duomenys

nagrinėjami

ir

gali

būti

analizuojant

pandeminių krizių valdymo perspektyvą. Šio tyrimo duomenys tiesiogiai atspindi dirbančių šeimų
požiūrio kaitą išgyvenus pirmą karantiną ir beprasidedant antrajam.
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Tyrimo metu siekta identifikuoti Lietuvos gyventojų nuomonę kas dirbantiems ir vaikus
auginantiems asmenims labiausiai padeda derinti įsipareigojimus šeimai ir darbą.
 Tyrimo rezultatai atspindi 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę pagal lytį,
amžių, išsimokslinimą, gyvenvietės tipą. Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija
plius/minus 3.1 proc. Respondentų atranka: atsitiktinė maršrutinė (pagal gimtadienio taisyklę).
Apklausos metodas: asmeninis interviu respondento namuose. Tyrimą atliko UAB „Baltijos
tyrimai“.
Respondentų buvo prašoma pasakyti, kokios priemonės labiausiai padėtų vaikus
auginantiems dirbantiems asmenims. Reikėjo iš kortelėje pateikto priemonių sąrašo išrinkti penkias
pačias svarbiausias, kurios labiausiai, jų nuomone, padėtų derinti įsipareigojimus darbui ir šeimai.
Šios analizės metu yra lyginami 2020 m. liepos ir lapkričio mėnesio tyrimo apklausos klausimai,
kurie buvo identiški. Tyrimo metu pasirinkta abejuose apklausos etapuose užduoti tuos pačius
klausimus siekiant kuo tiksliau identifikuoti Lietuvos gyventojų poreikį derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus bei tam reikalingiausias priemones.
Pav. Nr. 2 Apklaustų požiūrio į šeimos ir darbo derinimo priemones pokytis, proc.

Užsitęsęs nuotolinis darbas ne kaip pasirenkama dalinė alternatyva, o nuolatinė privaloma
darbo forma atskleidė, kad mokyklų ir vaikų priežiūros įstaigų uždarymas ir ilgalaikis nuotolinis
darbas visą laiką yra ypač sudėtingas. Neseniai atliktoje apklausoje daugiau nei vienas iš penkių
asmenų (22 proc.), gyvenančių su mažais vaikais (iki 12 metų), nurodė, kad sunku susitelkti ties
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savo darbu visą laiką arba beveik visą laiką (tai nurodė vos 5 proc. vaikų neturinčių dirbančių ir 7
proc. su 12–17 metų vaikais). Ypač įtempta situacija yra vienišų tėvų ar tėvų su vaikais, turinčiais
negalią. (Living, working and COVID-19: First findings – April 2020. Dublin: Eurofound.).
Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti parengtame TDO nuotolinio darbo
rekomendacijose TDO akcentuoja darbdavio paramos darbo ir gyvenimo ribų valdymui svarbą kai
aiškūs lūkesčius darbuotojui apibrėžiami ne darbo trukme ar laiku, o darbo rezultatais, sudarant
galimybę laisvai rinktis darbo laiką (tai ypač svarbu derinant vaikų priežiūrą tarp abiejų tėvų). Taip
pat siūlo užtikrinti, kad darbuotojai jaustųsi atjungti nuo darbo nustatytu laiku, skirtu poilsiui ir
asmeniniam gyvenimui, be neigiamos įtakos jų karjerai. O darbuotojams, turintiems mažų vaikų ar
kitų asmenų priežiūros pareigų siūlo taikyti tikslines priemones (pvz.: specialios tėvystės atostogų
schemos), kurios buvo įdiegtos keliose šalys, ir jas organizuoti remiantis socialiniu dialogu ir
darbuotojų bei darbdavių konsultacijomis.
Taip pat išskiria du ypač svarbius šeimos ir darbo derinimui aspektus: dėmesys darbo ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir lyčių lygybė.
Konstatuojamas nuotolinio darbo sudėtingumas palyginti su atsitiktiniu nuotoliniu darbu
įprastomis aplinkybėmis. Nes jis yra privalomas, o ne savanoriškas, visą darbo dieną ir tęstinis, o ne
pasirinktinis trumpalaikis ar retkarčiais. Todėl naudingiausia priemone padėti darbuotojams išlaikyti
jų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą laikoma rekomendacija valdyti nuotolinius
darbuotojus pagal rezultatus, o ne sutelkiant dėmesį į jų darbo valandų skaičių ar konkrečius
tvarkaraščius.
Taip pat minima svarba atsižvelgti į tai, kad COVID-19 krizė sugriovė sampratą, jog
apmokamas darbas ir asmeninis gyvenimas yra dvi visiškai skirtingos sritys. O idealaus darbuotojo
mitas, kad dirbantis gali ir visada turi būti pasiekiamas atlikti su darbu susijusias funkcijas, vis dar
paneigiamas kiekvieną dieną.

Pagal lytį
2020 m.
Paradoksalu, nes nagrinėjant realių pareigų atlikimo

lapkritį vykusi

apklausa parodė, kad suaugusiems

pasiskirstymą, duomenys labai priešingi. Bent vieną valandą per Lietuvos gyventojams (18 metų ir
dieną vaikų, anūkų, senolių ar neįgalių neatlygintinai priežiūrai

vyresniems) pati svarbiausia yra

skiria beveik dvigubai daugiau moterų nei vyrų.

abiejų tėvų vienoda atsakomybė
už vaikus (viso nurodė 67%, o
38%

išskyrė

kaip

patį

svarbiausią). Lyginant su liepos mėn. tyrimu nurodžiusių šią priemonę kaip svarbiausią padidėjo 5
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procentiniais punktais, o tarp 5 pasirinkimų ją paminėjo 10 procentinių punktų daugiau. Šis svarbos
padidėjimas gali būti tiesiogiai siejamas su pandemijos patirtimis kai ugdymo įstaigų veikla buvo
apribota. Naudojimasis senelių pagalba taip pat nebuvo laikomas saugiu pasirinkimu dėl padidintos
jų amžiaus grupei rizikos susirgti. Nuotolinio darbo galimybės ne tik išsiplėtė, bet ir buvo
rekomenduojamos darbdaviui kaip saugiausios. Šeimos tiesiogiai išgyveno vaikų priežiūros
namuose ir nuotolinio darbo derinimo tikrovę. Rezultate ne tik padidėjo abiejų tėvų atsakomybės
svarba, bet ir sumažėjo ugdymo įstaigų (darželių ir būrelių) svarba (pasirinkusių šį prioritetą dalis
sumažėjo 8 procentiniais punktais) bei tapo nebe tokia patrauklia galimybė laisvai rinktis dalį darbo
laiko dirbti nuotoliniu būdu (pasirinkusių šį prioritetą dalis sumažėjo 3 procentiniais punktais).
Lyginant 2019 m. Lygybės kontrolieriaus tarnybos tyrimo duomenis apie praktinį šeimos
įsipareigojimų dalinimąsi tarp lyčių su šio tyrimo duomenimis, požiūris į atsakomybes tarp lyčių ir
realus atsakomybių pasidalinimas skiriasi labai ženkliai.
Pav. Nr. 2 Ryškiausiai išsiskiriantys rezultatai lyties atžvilgiu

Moterys
66

Vyrai
68

Šeimos ir darbo derinimui svarbia laiko abiejų tėvų vienodą atsakomybę už vaikus

41

24

Praleidžia bent vieną valandą per dieną vaikų, anūkų, senolių ar neįgaliųjų neatlygintinai priežiūrai *

79

29

Praleidžia bent vieną valandą per dieną maisto ir namų ruošai *

51

57

Kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas darželis

40

48

Įperkamas mokestis už vaikų popamokinį ugdymą ar darželius

* Lygios galimybės Lietuvos darbo rinkoje: Situacijos apžvalga, 2019, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
2020 m. liepos mėn. atlikto Lygių galimybių kontrolieriaus tyrimo metu taip pat buvo fiksuoti
panašūs duomenys apie abiejų tėvų atsakomybių pasidalinimą auginant vaikus darant išvadą, kad
“visuomenėje vyrauja supratimas, kad tėtis mažais vaikais gali pasirūpinti taip pat gerai, kaip
mama: taip mano 71 proc. moterų ir 56 proc. vyrų.”
Dar 2017 m. Eurofound ir TDO atlikto tyrimo metu nustatyta, kad namuose dirbančios
nuotolinį darbą moterys darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą vertina šiek tiek labiau teigiamai,
nei vyrai. Tyrimai rodo, kad vis tik numatoma, jog moterų užimtumas greičiausiai bus labiau
paveiktas pandemijos (TDO, 2020).
Norint pasiekti esminį lūžį, kad šeima ir darbas būtų derinami nenukenčiant gyvenimo
kokybei, būtina ieškoti efektyviausių būdų šio ryškaus atotrūkio tarp svajonių, nuostatų kaip turėtų
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būti ir realių šeimos pasirinkimų mažinimui. Nes pozityvūs pokyčiai požiūrio į lyčių lygybės svarbą
darbo rinkoje be efektyvių skatinimo priemonių ilgainiui gali tiesiog nunykti kaip gražios, bet
praktiškai nepritaikomos vizijos.
„Darbdaviai turėtų ir toliau
Svarbu, kad naujoji darbo tvarka moterims ir vyrams suteiktų

skatinti šeimai palankią politiką ir

priemones,
ypatingą
dėmesį
vienodas nuotolinio darbo galimybes ir perspektyvias galimybes
skirdami
vyrams
vienodai
įveikti darbo ir gyvenimo konfliktus.“ (TDO, 2020)
pasidalyti nemokamos priežiūros
ir

namų

ruošos

pareigomis,

taikydami tikslinį darbuotojų įsitraukimą ir kūrybines iniciatyvas, pavyzdžiui, vadovų vyrų gerosios
patirties pavyzdžius, socialinės žiniasklaidos kampanijos, vidiniai tinklaraščiai ar nuotraukos,
vaizdo įrašai ir kt.“(TDO, 2020)
Prašant pasirinkti penkias pačias svarbiausias priemones, padedančias vaikus auginantiems
dirbantiems derinti šeimos įsipareigojimus su darbu, ryškiausiai skirtingai tarp lyčių vertinama
ugdymo paslaugų svarba. Tiek kiekviena vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas
ugdymas, tiek paslaugos kaina tarp visų pasirinktinų priemonių yra gerokai svarbesnė vyrams. Tuo
tarpu moterys tik šiek tiek labiau išskiria abiejų tėvų atsakomybę už vaikus, ugdymo įstaigų darbo
laiką, galimybę rinktis dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu ir darbdavių leidimą dalintis vaiko priežiūrą
tėvams pakaitomis.
Pav. Nr. 3 Apklaustų gyventojų nuomonė pagal lytį, proc.
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Pagal amžiaus grupes įskaitant darbingo ir nedarbingo amžiaus požiūrio skirtumus
Ryškiausias atotrūkis tarp prioritetų 18-29 metų amžiaus grupėje yra išskiriant abiejų tėvų
vienodas atsakomybes už vaikus. Net 71 proc. apklaustų viena iš penkių svarbiausių priemonių
derinant šeimos ir darbo atsakomybes pasirenka ją. Taip pat kaip svarbios akcentuojamos didesnės
šeimų, turinčių vaikus, pajamos ir kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas
darželis (po 54 proc.).
Šios trys priemonės pirmauja ir 30-49 m. amžiaus grupės pasirinkimuose, tik atotrūkis tarp
abiejų tėvų atsakomybės ir didesnių pajamų bei labiau prieinamų darželių yra kiek mažesnis
(atitinkamai 62 proc. ir po 51 proc.). 50 m. plius amžiaus grupėje be jau minėtų (atitinkamai 69
proc. ir po 55 proc.) labai reikšmingai vertinami mažesni mokesčiai vaikus auginančių tėvų
pajamoms (51 proc.).
Daugiau valstybinių darželių ir / ar būrelių kiekviena vyresnės kartos grupė pasirenka vis
rečiau, o skirtumas tarp jaunimo ir 50 plius grupių yra didžiausias vertinant visas priemones (14
proc. punktų). Panašu, kad jaunajai kartai valstybės paslaugos atrodo vis mažiau svarbiomis.
Valstybinio ugdymo ar valstybinio priežiūros paslaugų finansavimo mažėjantį poreikį tik patvirtina
pakankamai prieštaringai amžiaus grupėse vertinta ir kompensuojama iš biudžeto vaiko priežiūra
tėvų darbo metu. Jei vidutinio amžiaus grupės apklaustieji mano šią priemonę esant pakankamai
svarbia (32 proc.), tai 50 plius amžiaus grupėje jos pasirinkimas yra mažesnis net 10 proc. punktų.
Pav. Nr. 4 Apklaustų gyventojų nuomonė pagal amžiaus grupes, proc.
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Ryškūs skirtumai matomi ir renkantis abiejų tėvų vienodos atsakomybė už vaikus priemonės
svarbą. Tik šiuo atveju ryškiai skiriasi vidutinio amžiaus prioritetai (62 proc., o skirtumas 9 proc.
punktai), kai jaunimui ir 50 plius asmenims ši priemonė atrodo gerokai reikšmingesnė (atitinkamai
71 proc. ir 69 proc.). Taip pat skirtingai (9 proc. punktų) vertinama ir tinkamo ugdymo įstaigų darbo
laiko svarba. Čia esminiai skirtumai susiformuoja kiekvienai paskesnei vyresnei grupei vis rečiau
nurodant ją kaip svarbią (atitinkamai 44, 38 ir 35 proc.).

Pagal auginamus vaikus šeimoje.
Neturintys (jau ar dar) vaikų ryškiai labiau nuo vaikus auginančių asmenų svarbiomis šeimos
ir darbui derinti priemonėmis laiko daugiau valstybinių darželių / būrelių (9 proc. punktais) ir
mokesčių lengvatas vaikus auginančių tėvų pajamoms (8 proc. punktais).
Tėvai, auginantys vaikus iki
Tėvams, auginantiems vaikus iki 7 metų, taip pat padėtų

7 m. išskiria didesnių pajamų

įperkamas mokestis už vaikų ugdymą darželiuose ar

svarbą labiau (59%, 3 proc.

popamokinėse grupėse, didesnės pajamos vaikus auginančiose
šeimose ir mažesni mokesčiai joms.

punktais

svarbiau

auginantiems

nei

iki

18

vaikus
m.).

Įperkamas mokestis už vaikų
ugdymą

darželiuose

ar

popamokinėse grupėse (52%) auginant tokio mažiaus vaikus svarbesnis net 9 proc. punktais (52
proc.), o tinkamas ugdymo įstaigų darbo laikas šiems tėvams svarbesnis 3 proc. punktais.
Pav. Nr. 5 Apklaustų gyventojų nuomonė pagal vaikus šeimoje, proc.
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Po abiejų tėvų vienodos
svarbiausiomis
Vyresnius nei 7 metai vaikus auginantys tėvai mano, kad šeimos atsakomybės
didesnės
šeimų,
ir darbo įsipareigojimus labiau šeimoms padėtų derinti didesnės laikomos
šeimų, auginančių vaikus, pajamos, mažesni mokesčiai joms ir

auginančių

kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas

vaikus

darželis.

apklaustų asmenų tarpe (56%),

iki

vaikus, pajamos ir
18

m.

auginančių

kiekvienam vaikui pagal poreikį ir
gyvenamą

vietą

prieinamas

darželis (53%) pasirinktas 7 procentiniais punktais dažniau, nei vaikus auginančių iki 7 m.
apklaustųjų grupėje. O paslaugos įperkamumas auginant vaikus vyresnius nei 7 m. yra gerokai
mažiau aktualus, nei auginant ikimokyklinukus. Jį lenkia mažesnių mokesčių vaikus auginančių
tėvų pajamoms alternatyva.
Vieni aktualiausių ir sunkiausiai sprendžiamų yra vienišų tėvų iššūkiai derinant šeimos ir
darbo įsipareigojimus. Todėl ieškant būdų kaip padėti tokiems tėvams už tikrinti vaiko teises, išlikti
aktyviems darbo rinkoje ir garantuoti šeimai reikiamą gerovę labai svarbu pastebėti jų įvardinamus
išskirtinumus nuo kito tipo šeimų.
Pav. Nr. 6 Vienišų vaikus auginančių tėvų požiūrio į labiausiai dirbantiems tėvams
padedančias priemones pasiskirstymas, proc.
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Išskirtinis vienišų tėvų pasirinkimas, ryškiai besiskirianti nuo kitų kriterijų, yra ypatingas
dėmesys mokesčių lengvatoms vaikus auginančių tėvų pajamoms. Ši priemonė pasirinkta kaip
svarbi net dažniau, nei didesnės pajamos vaikus auginančiose šeimose. Tai ypač svarbu žinant, kad
mokesčių našta dirbančioms ir vaikus auginančioms šeimoms yra išskirtinai didelė lyginant su
kitomis Europos sąjungos šalimis, ir visiškai nereaguojanti į išlaikomų asmenų skaičių net tais
atvejais, kai pajamos nesiekia minimalaus vartojimo pajamų lygios asmeniui šeimoje ribos.
Vienišų tėvų šeimose tai
Žinant, kad maždaug kas antras vaikas vienišų tėvų šeimoje

pat aktualios yra kiekvienam

galimai patiria skurdą, toks išskirtinis tėvų dėmesys mokesčių

vaikui pagal poreikį ir gyvenamą

naštai dirbančių tėvų pajamoms įrodo, kad ši priemonė galėtų

vietą

būti svarstoma kaip galimai efektyviausia pagalba dirbančioms

įperkamas mokestis už ugdymo

ir vaikus auginančioms vienišų tėvų šeimoms.

paslaugas. O kompensuojama iš
biudžeto

prieinamas

darželis,

trumpalaikė

vaikų

priežiūra yra net 6 proc. punktais
mažiau aktuali nei visiems apklaustiesiems.

Mažiau svarbiomis pasirinktos priemonės
Antroje grupėje priemonių pagal paminėjimo dažnį (nurodė kas antras) vyrauja šeimos
pajamų tema (didesnės šeimų su vaikais pajamos (54%, pirmas paminėjimas - 14%) ir mažesni
mokesčiai vaikus auginančioms šeimoms (50%, pirmas paminėjimas - 6%). Panašiai svarbia
priemone taip pat laikomas ir kiekvienam vaikui pagal poreikį bei gyvenamą vietą prieinamas
darželis (53%, pirmas paminėjimas - 13%), nors pastarai priemonei teikiančių pirmenybę kiek
sumenko po pandemijos patirčių.
Trečioje pagal svarbą (išskyrė apie keturi iš dešimties) grupėje atsidūrė ugdymo ir vaikų
priežiūros paslaugos. Trys ryškiausiai išsiskyrę pasirinkimai yra įperkamas mokestis už vaikų
ugdymą darželiuose ir / ar popamokinėse grupėse (44%), tinkamas ugdymo įstaigų darbo laikas
(38%) bei daugiau valstybinių darželių ir / ar būrelių (37%).
Ketvirta pagal svarbą priemonių grupė – galimybė laisvai rinktis dalį darbo laiko dirbti
nuotoliniu būdu (26%), kompensuojama iš biudžeto vaiko priežiūra tėvų darbo metu (26%) bei
kompensuojama iš biudžeto trumpalaikė vaiko priežiūra kelioms valandoms per dieną (24%).
Iš 14 vertinimui pateiktų priemonių gyventojams santykinai mažiausiai svarbus atrodo
darbdavių leidimas tėvams dalintis vaiko priežiūrą pakaitomis (18%), daugiau tiek valstybinių, tiek
privačių darželių ir / ar būrelių (17%), vaikų priežiūros paslauga darbo vietoje darbdavio iniciatyva
(10%) bei „mažieji darželiai“ ir kitos naujos vaikų priežiūros formos arčiau vaiko namų (8%).
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Lyginant 2020 m. liepos ir lapkričio mėn. apklausos rezultatus, nuo liepos mėn. labiausiai
padidėjo pasirenkančių abiejų tėvų vienodą atsakomybę už vaikus (10 proc. punktų), o labiausiai
sumažėjo nurodžiusių, kad reikia daugiau valstybinių darželių (8 proc. punktais).

Svarbiausios priemonės, labiausiai padedančios vaikus auginantiems dirbantiems
asmenims derinti savo įsipareigojimus šeimai ir darbui?
Lyginant su liepos mėnesiu, dažniausiai padedančiomis derinti šeimą su darbu priemonėmis
minėtos tos pačios priemonės. Šiek tiek pakito tik jų pasirinkimo dažnumas. Todėl šį priemonių
septintuką galima vertinti kaip palankiausiomis ŠĮDS derinimo barometrui kurti.
Abiejų tėvų vienoda atsakomybė už vaikus ne tik išliko pasirinkimų lydere, bet ir daugiausiai
pakilo reitinge (10 proc. punktų).
Kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas darželis išsilaikė antroje
pasirinkimų pozicijoje ir taip pat pakilo 2 proc. punktais pasirinkimuose.
Pav. Nr. 7 Daugiausiai minėtos apklaustųjų tarpe šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo priemonės (2020-11)

Mažesni mokesčiai vaikus auginančių tėvų pajamoms buvo minimi taip pat dažnai kaip ir
kiekvienam vaikui prieinamas darželis, tačiau kartojant tyrimą, nusileido iš antros per dvi pozicijas
žemyn ir dabar yra garbingoje ketvirtoje.
Didesnės šeimų, turinčių vaikų iki 18 metų, pajamos išlaikė bronzos vertą trečią vietą ir
pakilo 2 proc. punktais. Nuo antros pozicijos skiria vos vienas procentinis punktas.
Į ketvirtą vietą iš paskutinės šoktelėjo dėl dažnesnio pasirinkimo
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Penktos vietos nominantas Įperkamas mokestis už vaikų ugdymą darželiuose ir / ar
popamokinėse grupėse nepakito net ir gavęsi 3 papildomus punktus. Nors paslaugos kaina tapo
aktualesnė per šiuos kelis mėnesius ir minėta dažniau.
Didžiausias kritimas – pasirinkimui Daugiau valstybinių darželių ir / ar būrelių. Buvęs
garbingoje ketvirtoje vietoje neteko net 8 procentinių punktų ir šiaip ne taip išsilaikė Top priemonių
septintuke. Tačiau iki iškritimo iš septynių palankiausiomis šeimos ir darbo derinimo priemonėmis
laikomų sąrašo dar pakankamai didelis 9 proc. punktų rezervas.

Pagal priemonių grupes
Pajamos,
Šeimos renkasi laisvai disponuoti pajamomis ir laisvai rinktis kur
bei kokias paslaugas įsigyti, o ne tenkinasi dažnai ribojamo

mokesčiai,

kompensacijos.
dažniau

iš

Du
šios

grupės

pasirinkimo, primesta dėl kompensavimo, paslauga. Ypač tai

priemonių

aktualu su didesne skurdo rizikos tikimybe susiduriančioms

Didesnės šeimų, turinčių vaikų

šeimoms su vaikais (vieniši tėvai, gausios šeimos ir t.t.).

iki

18

yra

kartus

pasirinktos

metų,

Mažesni

pajamos

mokesčiai

auginančių

tėvų

bei

vaikus

pajamoms.

Akivaizdu, kad kompensacijomis už vaikų priežiūros paslaugas sumotyvuoti dirbti būtų gerokai
sunkiau. Mažesnius mokesčius vaikus auginančių tėvų pajamoms ypač išskyrė mažiausias pajamas
(iki 800 eurų) gaunantys apklaustieji (53 kartai) ir gyvenantys kaimo vietovėse (56 kartai). Labai
didelė dalis apklaustųjų pajamų tiesiog nenurodė (55 kartai).
Vaikų priežiūros paslaugos. Dažniausiai iš septynių priemonių šioje grupėje aktualus buvo
Kiekvienam vaikui pagal poreikį ir gyvenamą vietą prieinamas darželis, kurį išskirtinai dažnai
minėjo mažiausių pajamų grupės apklaustieji. Taip pat dažnai pasirinktas Įperkamas mokestis už
vaikų ugdymą darželiuose ir / ar
Pageidautina svarstyti kaip padidinti šių paslaugų prieinamumą
pagal poreikį ir gyvenamą vietą bei ieškoti būdų mažinti mokestį
už vaikų ugdymą darželiuose ir / ar popamokinėse grupėse bei

popamokinėse

grupėse

ir

Tinkamas ugdymo įstaigų darbo
laikas. Įdomu, kad apklaustieji,

būreliuose. Ypač tai aktualu su didesniais iššūkiais

nurodę didesnes nei 1400 eurų

susiduriančioms vaikus auginančioms grupėms (vieniši tėvai,

mėnesines pajamas, 3 ir 4 pagal

gausios šeimos ir t.t.)

svarbumą nurodė būtent šias
priemones.

Galimai

prioritetai

susiformuoja

tokie
dėl

pasirinkimo naudotis privačios ugdymo įstaigos paslaugomis ir didesniu darbo krūviu. Ieškant
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priemonių kaip pritraukti aukštos kvalifikacijos (vadinasi ir didesnių pajamų) darbuotojus, būtent
šios priemonės galėtų būti lemiamomis.
Tuo tarpu kaimiškose vietovėse labiausiai pageidaujama prieinamų paslaugų pagal gyvenamą
vietą (54 kartai), daugiau valstybinių darželių ir būrelių ir įperkamo mokesčio už tokio tipo
paslaugas (atitinkamai 46 ir 47 kartai). Tačiau šios priemonės tik šiek tiek miau aktualios ir
miestuose ar didmiesčiuose.
Čia minima linkme verta svarstyti kreipti šeimos politikos priemones siekiant padėti šeimoms
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Svarstant vaikų priežiūros paslaugų sistemos artimiausius
pokyčius, tyrime dalyvavusių požiūriu, verta svarstyti kaip padidinti šių paslaugų prieinamumą
pagal poreikį ir gyvenamą vietą. Kiek mažiau aktualu, bet vis tik verta dėmesio taip pat ieškoti būdų
mažinti mokestį už vaikų ugdymą darželiuose ir / ar popamokinėse grupėse bei būreliuose.
Jaučiantys ar numanantys neformalaus ugdymo paslaugų stygių (darželių, būrelių) du kartus
dažniau rinkosi valstybės teikiamas paslaugas (valstybinių darželių ir / ar būrelių) nei tiesiog
galimybę gauti paslaugą nesvarbu kas yra paslaugos teikėjas (tiek valstybinių, tiek privačių darželių
ir / ar būrelių).
Kitos priemonės. Vis tik kaip jau minėta, vienareikšmiai pačia efektyviausia priemone derinti
šeimos ir darbo įsipareigojimus apklaustieji laiko abiejų tėvų vienodą atsakomybę už vaikų
priežiūrą. Kitos priemonės šioje grupėje buvo minimos kelis kartus rečiau, o labai ilgai panacėja
šeimos ir darbo derinimui laikytas darbo rinkoje skatinamas nuotolinis darbas buvo minimas ypač
retai. Ir tik didesnes nei 1400 eurų gaunantys apklaustieji rinkosi šią priemonę du kartus dažniau nei
kiti.
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IŠVADOS:
Duomenys galimai tiesiogiai atspindi dirbančių šeimų požiūrio kaitą išgyvenus pirmą
karantiną ir beprasidedant antrajam dėl didesnių galimybių susirasti darbą vasaros sezono metu,
daugiau galimybių gauti vaikų priežiūros paslaugas atostogaujant vienam iš tėvų ar vaikus prižiūrint
seneliams ar pirmo karantino pasekmėje tėvams turint daugiau galimybių dirbti nuotolinių būdu.
 Rekomenduojame tęstinę, sistemingą ir pakartotinę NAMS atlikto tyrimo pavyzdžiu ŠĮDS
derinimo prioritetų analizę (visuomenės, darbdavių ir atskirai dirbančių tėvų nuomonės tyrimus).
Duomenų atsekamumui ir sistemos pokyčių efektyvumui, taiklumui ir lankstumui užtikrinti
(nuoseklią analizę svarbu atlikinėti bent du kartus į metus ir pagal galimybes tęsti bent kelis metus
iš eilės arba iki ŠĮDS derinimo problematika išliks aktuali siekiant ES šeimos politikos gairėse
numatytų tikslų. Tęstinių duomenų pagalba bus kuriama efektyvi, lanksti, taikli, lyčių lygybę
įgalinanti ir maksimaliai motyvuojanti dirbti ŠĮDS sistema.
 Rekomenduojame siekiant sumažinti atotrūkį tarp pageidaujamo ŠĮDS derinimo prioritetų ir
praktikos taip pat išnagrinėti visuomenės nuostatų ir taikomos praktikos priežastis. Ženkliai didesnė
visuomenės dalis (62-72 proc. apklaustųjų) pagrindine ŠĮDS derinimo priemone renkasi abiejų tėvų
vienodą atsakomybę už vaikų priežiūrą, tačiau praktikoje bent vieną valandą tokiai priežiūrai beveik
tris ketvirtadaliai atsakomybės atitenka moterims. Siekiant mažinti šį atotrūkį, būtina analizuoti jo
priežastis ir inicijuoti jų mažinimą, sudarant galimybes norintiems prisiimti vienodas atsakomybes
už vaikų priežiūrą be šalutinių nuostolių šeimos biudžetui ar karjeros planavimui.
 Siekiant ŠĮDS derinimo pokyčių švietimo sistemoje, rekomenduojame inicijuoti diskusijas
apie ugdymo paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir įkainius. NAMS atliktas tyrimas leidžia teigti,
kad jie įtakoja asmenines paskatas dirbti, šeimų gerovę, kurias galime vertinti ne siaurai kaip
švietimo sistemos tikslų siekį, bet pagrįstai matant jų įtaką įsitraukimui į darbo rinką ir ekonomikos
augimui.
 Siekiant sumažinti neigiamą pandemijos poveikį darbuotojams, turintiems vaikų, svarbu
bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, darbdavių atstovais ir dirbančių šeimų interesus
atstovaujančiomis organizacijomis,

parengti ir kuo plačiau paviešinti nuotolinio darbo

rekomendacijas, praktinį vadovą su kitų šalių įgyvendinamomis priemonėmis bei patarimais tiek
darbdaviams, tiek darbuotojams (TDO rekomendacijų pavyzdys). Labai svarbu, kad šis praktinis
vadovas pasiektų kuo daugiau asmenų, todėl rekomenduotina viešinimui naudoti visi šeimoms
patrauklius informacijos šaltinius, naudojant ne tik profesinių sąjungų ar darbdavių organizacijų
galimybes. Taip būtų užrikrinamas dirbančių asmenų interesų atstovavimo poreikis, nes Lietuvoje
profesinėms sąjungoms priklauso tik labai nedidelė dalis dirbančių.
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 Siekiant išlaikyti ir plėtoti ypatingą dėmesį vienodai atsakomybei už ŠĮDS derinimą
šeimoje, būtina skatinti praktiškai taikomas kasdienybėje priemones, mažinančias neatlygintinos
asmenų priežiūros ir namų ruošos netolygumus tarp lyčių vadovaujantis TDO rekomendacijomis
(pvz.: tikslinis darbuotojų įsitraukimas ir kūrybines iniciatyvas, vadovų vyrų gerosios patirties
viešinimas, socialinės žiniasklaidos kampanijos, vidiniai tinklaraščiai ar nuotraukos, vaizdo įrašai ir
kt).
 Siekiant kokybiško dirbančių ir vaikus auginančių interesų atstovavimo, informacijos
rengimui, pritaikymui Lietuvos darbo rinkos ir dirbančių asmenų poreikiams bei sklaidai aktyviai
telkti ne tik socialiniame dialoge dalyvaujančias profesines sąjungas ir darbdavių atstovus, bet ir
tėvų interesus atstovaujančias nevyriausybines organizacijas atsižvelgiant į 2019 m. NAMS teiktus
tyrimais grįstus pasiūlymus.
 Siekiant sumažinti mokestinę naštą dirbančioms ir vaikus auginančioms šeimoms bei
atkreipiant dėmesį į mokesčių naštos dydį didžiausią grėsmę patirti skurdą šeimos sudėties
pagrindu, rekomenduojame inicijuoti diskusijas apie mokestinės naštos darbo pajamoms mažinimą
atsižvelgiant į pagrįstai išlaikomų asmenų šeimoje skaičių. NAMS atlikto tyrimo duomenys leidžia
teigti, kad ši kaip ŠĮDS derinimą įgalinanti priemonė dažniausia pasirenkama tarp mažiausias
pajamas turinčių asmenų, vienišų tėvų ar gyvenančių kaimo vietovėse asmenų. Toks išskirtinis tėvų
dėmesys mokesčių naštai dirbančių tėvų pajamoms įrodo, kad ši priemonė galėtų būti svarstoma
kaip galimai efektyviausia pagalba dirbančioms ir vaikus auginančioms ypatingomis sąlygomis
šeimoms.
 Rekomenduojama svarstyti priemones kaip skatinti darbdavius įgyvendinti TDO
rekomendacijas ypač darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai kurti bei plėtoti (pvz.: valdyti
nuotolinius darbuotojus pagal rezultatus, o ne sutelkiant dėmesį į jų darbo valandų skaičių ar
konkrečius tvarkaraščius) bei inicijuoti diskusijas aukščiausiame politiniame lygmenyje bei
visuomenėje apie tokių priemonių pasirinkimo poreikį bei efektyvumo didinimą.


Ataskaitos rengėja Asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ atstovė viešiesiems ryšiams,
šeimos politikos ekspertė Rasa Žemaitė

