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DĖL DISKRIMINACIJOS 

 

 

Jaunuolių dienos centras – biudžetinė Panevėžio miesto savivaldybės dienos socialinės 

globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 iki 40 metų amžiaus, teikianti socialinės globos, 

neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.  

Mūsų paslaugų gavėjai — sunkios ir vidutinės negalios asmenys, kuriems socialinės 

paslaugos reikalingos visą gyvenimą. 

Panevėžio mieste sukurta tokia šių asmenų dienos socialinės globos sistema: asmuo 

nuo 18 iki 40 m. lanko Jaunuolių dienos centrą; kai asmeniui sukanka 40 metų jis pereina į dienos 

socialinės globos padalinį Panevėžio socialinių paslaugų centre. Tai dvi atskiros įstaigos 

užtikrinančios nepertraukiamą dienos socialinės globos paslaugų teikimą ir tęstinumą sutrikusio 

intelekto asmenims visą jų gyvenimą.   

Tokia sistema Panevėžio mieste sukurta dėl šių priežasčių: 

-jaunam ( įgaliam ar neįgaliam) asmeniui daug smagiau bendrauti su bendraamžiais 

nei su vyresniaisiais, nes panašaus amžiaus asmenis sieja vienodi interesai ir pažiūros; 

-siekiama keik įmanoma pilniau ir kokybiškiau patenkinti neįgaliųjų poreikius. 

Savarankiškumo įgūdžių mokymosi, integracijos, socializacijos, užimtumo ir globos poreikis su 

amžiumi kinta. Kas aktualu ir įdomu jaunam asmeniui,  nėra ypač aktualu ir įdomu vyresniame 

amžiuje. Pvz. jaunimas mėgsta trankią muziką, diskotekas, judrų sportą; tuo tarpu vyresni nori 

ramesnės ir sėslesnės veiklos; 

-siekiama praplėsti proto negalios asmens socialinį ratą, neuždaryti vienoje įstaigoje 

ilgiems dešimtmečiams. Suteikti galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbuotojais, kurie 

gali pasiūlyti kitokias saviraiškos ir savęs tobulinimo galimybes. Taip pat išbandyti kitas veiklos 

sritis, nes sutrikusio intelekto asmenys dėl negalios turi mažiau galimybių keisti aplinką ir juos 

supančius žmones. 

Prašytume paaiškinti ar tokia sistema, kai socialinių paslaugų įstaigoje yra nustatomas 

amžiaus limitas gali būti traktuojama, kaip neįgalaus asmens diskriminacija amžiaus pagrindu. 
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