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Psichikos sutrikimas barjeras susirasti darbą

TRUMPAI
Siūlo legalizuotis

Programinės įrangos gamintojas "Microsoft" Lietuvos įmonėms pasiūlė galimybę legalizuoti turimas piratines operacinės sistemos "Windows XP
Professional" kopijas.
"Vis daugiau bendrovių įsitikina, kad neteisėtas programinės įrangos naudojimas
silpnina jų informacinių sistemų saugumą", - pranešime
spaudai teigė bendrovės "Microsoft Lietuva" licencijavimo
vadovas Darius Musteikis.
Organizacijos "Business software alliance" duomenimis,
Lietuvoje nelegalios kompiuterių programos pernai sudarė 57 proc. visų programų daugiausiai iš visų trijų Baltijos šalių.

Parama mirties
atveju
Nuo kitų metų sausio 260 litų
padidės valstybės parama mirusiųjų artimiesiems.
Tam iš valstybės biudžeto reikės papildomai apie 12 mln.
litų per metus. Seimas priėmė
įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" pataisą, kuri leidžia
nuo kitų metų pradžios mirties
atveju valstybės paramą padidinti nuo 6 iki 8 minimalių gyvenimo lygių (MGL), arba nuo
780 litų iki 1040 litų. Dabar
MGL siekia 130 litų.

Vincas Grigas
v.grigas@15min.lt

Psichinės sveikatos sutrikimų
kamuojami žmonės Lietuvoje
vis dar yra nepageidaujami kaip
darbuotojai.
Klubas "13 ir Ko", vienijantis psichikos sutrikimų turinčius žmones, atliko tyrimą.
Net 92 procentai respondentų atsakė, kad "dauguma darbdavių iš dviejų kandidatų geriau pasirinktų neturintį psichikos sutrikimo".
"Buvo atlikta apklausa ir
iš 100 apklaustų darbdavių tik
vienas sutiktų įdarbinti žmogų, turintį psichikos sutrikimų. Mūsų klube daugiausiai
yra bedarbiai. Pastebime ir
tai, kad psichinę negalią turintis žmogus darbe yra daug
griežčiau vertinamas, stebimas kaip per padidinamąjį stiklą", - pasakojo psichinį
sutrikimą turintis Edmundas
Mažonas.
Jis pats yra dirbęs kalbos redaktoriumi leidykloje, o dabar
yra "13 ir Ko" žinios" žurnalo
redaktorius, studijuoja lietuvių fi lologiją, domisi psichiatrija bei psichologija.
"Man 33 metai, sergu jau

Jūros gėrybės

21 metus. Dar nesu visiškai
išsivadavęs nuo savo psichikos ligos. Čia panašiai kaip
sergant cukralige, visą gyvenimą jaučiamas tam tikras
nepatogumas. Bet nepaisant
to, labai džiaugiuosi, kad turiu dvi dukteris, studijuoju ir
gyvenime nuveikiau pakankamai daug", - sakė E.Mažonas.
Jo teigimu, žmonės dažniausiai neskiria turinčių psichikos sutrikimų nuo intelekto
negalią turinčių žmonių.
"Protinį sutrikimą žmogus dažniausiai paveldi, o
psichinis sutrikimas, ar tai
būtų depresija, ar šizofrenija, gali ištikti kiekvieną", - tikino E.Mažonas.
"Depresija yra psichikos
sutrikimas, kuris pagal sergamumą po vos daugiau nei
dešimties metų bus trečioje vietoje po vėžio ir širdies
bei kraujagyslių ligų", - teigė
psichologė Nijolė Goštautaitė Midttun.
Jos manymu, psichikos
sutrikimas visuomet apsunkina galimybes dirbti, bet tai
dar nereiškia, kad tas žmogus
turi būti bedarbis. Tačiau daugeliui darbdavių taip neatrodo. Vilniaus universiteto atlikto tyrimo "Žmonių su proto ir
psichikos negalia įdarbinimas" rezultatai atskleidė, kad

Net ir susiradę darbą, psichinę negalią turintys žmonės tvirtina, kad jame yra stebimi kaip per padidinamąjį
stiklą ir vertinami griežčiau nei kiti darbuotojai.
Š.Mažeikos/BFL nuotr.

vos tik darbdavys sužinodavo
apie darbuotojo turimą psichinį sutrikimą, iš karto ieškodavo būdų jį atleisti.
Rinkos tyrimų bendrovės
"Sprinter tyrimai" atlikta ap-

klausa parodė, kad daugiau
kaip pusė liet uv ių mano,
jog psichinę negalią turintis žmogus gali dirbti apmokamą darbą. Bet psichiškai
neįgalų žmogų mato tik fi zi-

niame, nereikalaujančiame
jokios kvalifi kacijos, darbe.
Net ir nerasdami darbuotojų, Lietuvos verslininkai vengia pasinaudoti potencialiais
darbuotojais.
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Dyzelinas

Degalų kainos Vilniaus degalinėse spalio 11 dieną.
*Nurodytos vidutinės degalų kainos ir skirtumas įvairiose degalinėse gali svyruoti iki 3 ct.

Vilniuje atsidaro žuvies ir jūros
gėrybių restoranas "Marino".
Mados ir laisvalaikio kvartale
"Vilniaus vartai" įsikūręs restoranas yra pirmoji tokios rūšies maitinimo įstaiga sostinėje. Jame žuvies ir jūros gėrybių
skonį atrasti naujai kvies italų
virėjas Vincenzo Retrupero.

VALIUTŲ KURSAI
(perka/parduoda):

Terminalas
jau paruoštas

2.40 / 2.45

2.40 / 2.45

2.41 / 2.45

2.41 / 2.46

4.88 / 5.00

4.88 / 5.00

4.91 / 5.00

4.89 / 5.02

RUB

-/-

0.08 / 0.10

0.09 / 0.09

-/-

LVL
PLN

4.80 / 4.95
0.90 / 0.94

4.80 / 4.96
0.90 / 0.95

4.85 / 4.95
0.91 / 0.93

4.75 / 4.93
0.90 / 0.93

Valiutų kursai spalio 11 dieną didžiausiuose Lietuvos bankuose.
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klaida@15min.lt.
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Ruošiantis naujam Vilniaus
oro uosto terminalo atidarymui, Lietuvos elektroninių-inžinerinių sprendimų bendrovė "Fima" baigė diegti daugiau nei 16 mln. litų kainavusias sistemas, būtinas Lietuvai prisijungiant prie Šengeno erdvės.
Naująjį terminalą tikimasi atidaryti spalio 19 dieną.
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