
Viešosios įstaigos Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) 
2004 m. veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Moterų ir vyrų lygių 
galimybių  kontrolieriaus  tarnyba  bei  nevyriausybine  organizacija  Kauno  moters  užimtumo 
informacijos  centras  2004.07.08  įsteigė  Viešąją  įstaigą  Lygių  galimybių  plėtros  centras 
(identifikavimo kodas 2627026).

 

LGPC veiklos pagrindiniai tikslai:
1. siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;

2. skatinti visuomenę vienodai gerbti ir saugoti moterų ir vyrų teises, sudarant galimybes įvairių 
socialinių, etninių, tautinių grupių moterims ir vyrams šiomis teisėmis pilnai pasinaudoti;

3. stiprinti šalies demokratiją, įgyvendinant priemones, skatinančias vienodą moterų ir vyrų interesų 
atstovavimą sprendimų priėmimo procesuose;

4.  stiprinti  moterų  ir  vyrų  asmeninę  ekonominę  nepriklausomybę,  sudarant  visiems  vienodas 
galimybes  realizuoti  teisę  į  darbą,  sudarant  tinkamas  darbo  sąlygas,  derinant  šeimos  ir  darbo 
pareigas;

5. propaguoti atviros demokratinės visuomenės vertybes, skatinant lyčių dialogą; 

6.  keisti  neigiamai  stereotipinį  moterų  bei  vyrų,  amžiaus  grupių,  tautinių,  etninių  mažumų, 
neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje; 

7. plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas; 

8.  skatinti  valstybinių  ir  nevyriausybinių  organizacijų  bendravimą  ir  bendradarbiavimą  rengiant 
bendrus projektus bei programas lygių galimybių srityje.

 

2005 m. sausio 1d. centre dirbo 3 žmonės.

 

LGPC veiklos finansavimas – programinis. 

 

LGPC 2004m. vykdė šiuos projektus ir atliko tokius darbus :

 

1. ATVIROS  VISUOMENĖS  INSTITUTO  TINKLO  MOTERŲ  PROGRAMOS 
PROJEKTAI:

 

1.1. Žiniasklaida ir lyčių politika.

 

„Lyčių montažas: posovietinės erdvės paradigmos“. Pradėtas įgyvendinti antrasis programos etapas, t.y. 
pradėta kurti antroji dokumentinių filmų kolekcija: paskelbtas dokumentinio filmo scenarijaus konkursas,  
kuriam buvo  gautos  6  paraiškos  ir  atrinktas  geriausias  projektas,  įvyko  susitikimas  su  kūrybine  grupe,  
scenarijaus  autorė  ir  vadybininkė  dalyvavo  Jaltoje  (Ukraina)  vykusiuose  filmo  kūrėjų  parengimo 
mokymuose. Plačiau apie tai http://www.gap.lt/main.php/id/1116/lang/1

http://www.gap.lt/main.php/id/1116/lang/1


 

„Apie lytį – viešai“. Seminarų ciklas apie lyčių aspektus aktualiojoje politikoje ir kultūroje. 

 II seminaras:

„Lytis ir populiarioji kultūra“. Vyko 2004 m. lapkričio 4-5d.d.

Tarptautinis  tarpdisciplininio  pobūdžio  seminaras  apie  lyčių  reprezentaciją  populiariojoje  kultūroje 
(http://www.gap.lt/main.php/id/1126/lang/1),  papildytas  trumpų  videofilmų  konkursu 
(http://www.gap.lt/main.php/id/1126/lang/1),  Vilniaus  dailės  akademijos  tekstilės  katedros  studentų 
programa  Trans-paradas:  lyčių  (keitimo)  mada (http://www.gap.lt/trans).  Inicijuotos  diskusijos  lyties  ir 
populiariosios kultūros tema interneto svetainėje Delfi, radijo laidose. Rengiama I ir II seminaruose skaitytų 
pranešimų knyga.

Partneriai: Vilniaus dailės akademija, kino centras „Skalvija“.

Rėmėjai:  Atviros  visuomenės  institutas  Niujorke,  Jungtinių  tautų  vystymo  programa,  LR  Kultūros 
ministerija, Danijos Karališkoji ambasada.

Tarptautinė lyčių studijų vasaros stovykla,  skirta žurnalistikos dėstytojams.  Dalyvauti šioje stovykloje 
buvo atrinktos Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto doktorantės Aurelija Juodytė ir Aistė Šalčiūtė.  
Vasaros  stovykloje  įgytas  žinias  žurnalistės  panaudojo  rengdamos  kursus,  kuriuose  integruojami  lyčių 
aspektai ir rašydamos disertacijas.

 

              Lytis ir švietimas.

 
Programos tikslas - integruoti lyčių studijas į aukštųjų mokyklų programas ir skatinti lyčių dialogą vidurinėse 
mokyklose.

Vykdant  šią  programą  dalyvauta  LR  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  ruošiamos  „Rengimo  šeimai  ir  
lytiškumo ugdymo programos“ kūrime.

 
Visavertė  partnerystė  (Empowering  Education)  2004  m.  –  tai  jau  ketvirtasis  projekto  įgyvendinimo 
etapas. Pirmi trys etapai buvo skirti programos adaptavimui, išbandymui, pristatymui vidurinių, pagrindinių 
mokyklų pedagogams, socialiniams darbuotojams, moksleiviams. Buvo siekiama suteikti daugiau žinių apie 
lyčių  vaidmenis,  moterų  ir  vyrų  lygiavertiškumą  bei  lygiateisiškumą,  jų  socialinį  statusą,  skatinama 
analizuoti lyčių skirtumus. Ketvirtasis etapas orientuotas į programos turtinio gilinimą, pritaikymą įvairioms  
tikslinėms grupėms, jos vertinimą.

Projekto tikslai:

 Lyčių  aspekto  integravimo  į  ugdymo  turinį  gairių  sukūrimas,  siekiant  išplėsti  lyčių  visavertės 
partnerystės matomumą. 

 Socializacijos  stiprinimas,  socialinės  partnerystės  įgyvendinimas  visuomenėje  per  mokymus, 
diskusijas. 

Projekto veikla ir renginiai:

 Seminarai Šiaulių, Kauno miestų ir rajonų pedagogams, Šiaulių universiteto studentams, Kėdainių 
moksleivių lyderiams, Molėtų moterims verslininkėms. 

 Visavertės partnerystės ugdymo programos pristatymas konferencijoje „Lyčių tolerancija švietime“ 
Pedagogų profesinės raidos centre Vilniuje įvairių dalykų pedagogams. 

 Paruoštos Visavertės partnerystės programos gairės integracijai į ugdymo turinį. Naudojantis šiomis 
gairėmis pedagogai galės integruoti į savo dėstomus dalykus programą arba jos dalis. 

 Atliktas Visavertės partnerystės programos turinio ir metodinės medžiagos vertinimas pagal sudarytą 

http://www.gap.lt/main.php/id/1126/lang/1
http://www.gap.lt/main.php/id/1126/lang/1
http://www.gap.lt/trans


klausimyną. Jį atliko programoje dalyvavę pedagogai, lektoriai. 

 Surengta apvalaus stalo diskusija „Ar Lietuvoje švietimo sistema atvira lyčių dialogui?“,  kurioje  
dalyvavo aukštųjų ir vidurinių mokyklų pedagogai, studentai, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai.  

Projekto dalyviai:

Pedagogai,  socialiniai  pedagogai,  psichologai,  aukštųjų  mokyklų  studentai,  moksleiviai,  moterys 
verslininkės.

1.3. Lygios moterų ir vyrų galimybės Europos Sąjungoje 
 

„Europos  struktūrinių  fondų  naudojimas“.  Išverstas  į  lietuvių  kalbą  ir  išplatintas  klausimynas  apie 
Moterų NVO žinias apie ES struktūrinius fondus ir parengtos išvados tarptautiniam tyrimui. Įgyvendinant  
projektą 2004 spalio 10-12 d.d. trijų moterų nevyriausybinių organizacijų atstovės buvo atrinktos dalyvauti  
mokymuose apie ES Struktūrinių forndų įsisavinimą, kurie vyko Krokuvoje (Lenkija).

 

„Įžengus į Europos Sąjungą“ (Bringing EU Home). Įgyvendinant projektą, aštuoniose 2004 m. į Europos 
Sąjungą įstojusiose šalyse buvo atlikta Lygių galimybių įstatymų bei veiklos programų analizė. Rezultatai  
bus pristatyti 2005 m. 2004 gegužės mėn. ekspertė ir projekto koordinatorė buvo nuvykusios į mokymus 
Budapešte. Parengtas išsamus raportas apie situaciją Lietuvoje anglų kalba, atlikta jo ekspertizė.

 
Atlikta 2003 m. pranešimo „Tūkstantmečio plėtros tikslai: Lietuvos regionų vystymosi analizė“ trečiojo 
tikslo „Skatinti lyčių lygybę ir daugiau teisių suteikti moterims“ duomenų analizė ir raporto papildymas. 

 

1.4 Smurto prieš moteris prevencijos programa
 

Sukurtas tarptautinio tinklalapio internete  „Sustabdykime prievartą prieš moteris“  (StopVAW 
www.stopvaw.org)  lietuviškas  puslapis.  http://www.stopvaw.org/Lithuania2.html.  Projekto 
koordinatorė ir ekspertė buvo išvykusios į Budapeštą (Vengrija) 2004 gegužės mėn. 2004 gruodžio 
mėn.  buvo  surengtas  svetainės  pristatymas  Vilniaus  motinos  ir  vaiko  pensione 
http://www.stopvaw.org/2Feb20053.html . Plačiau apie tai http://www.gap.lt/lt/sppm 

 

2. EUROPOS SĄJUNGOS BENDRIJOS LYČIŲ LYGYBĖS STRATEGIJOS PROGRAMOS 
(2001-2005) ĮGYVENDINAMAS
 

„Modernūs vyrai besiplečiančioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų plėtojimas“ (“Modern 
Men in Enlarged Europe: Developing Innovative Gender Equality Strategies”) 
Projekto tikslai:

 Padrąsinti vyrus imti tėvystės atostogas 

 Skatinti vyrus aktyviai dalyvauti auginant, prižiūrint, auklėjant vaikus 

 Propaguoti šiuolaikišką vyro įvaizdį be smurto ir agresijos 

 Keisti stereotipinį požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje 
Projekto veiklos (2004 m.):

 Internetinė svetainės turinio pildymas www.dadcomehome.org 

http://www.dadcomehome.org/
http://www.gap.lt/lt/sppm
http://www.stopvaw.org/2Feb20053.html
http://www.stopvaw.org/Lithuania2.html
http://www.stopvaw.org/


 Informacinio bukleto parengimas 

 Norvegų mokslininko Oystein  Gullvag  Holter  knygos  „Ar  vyrai  tai  gali?“  („Can Man Do  It?“, 
Nordic Council of Ministers, 2000) vertimas į lietuvių kalbą 

 Su informacine kampanija susijusi fotosesija, dalyvavimas televizijoje, radijo laidose 

Projektą kooirdinuoja:

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 
Projekto partneriai:

 Lygių galimybių plėtros centras, 

 Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra, 

 Danijos lyčių lygybės tyrimų centras, 

 Lyčių lygybės centras Akureyri, Islandija, 

 Užimtumo ir mokymo korporacija, Malta. 
Informacija taip pat galima rasti http://www.gap.lt/lt/mvie 

 

„Sporto žiniasklaida ir stereotipai. Moterys ir vyrai sporte ir žiniasklaidoje“ (Sports Media 
and Stereotypes. Women and Men in Sports and Media)
Projekto tikslai:

(1) išnagrinėjus įvaizdžius, kuriuos pateikia žiniasklaida apie sportininkes ir sportininkus ir (2) surinkus bei  
įvertinus duomenis apie moterų ir vyrų dalyvavimą sporte: 

 atskleisti moterų ir vyrų reprezentacijos panašumus ir skirtumus; 

 paskatinti lyčių stereotipų kaitą sporte; 

 šviesti asmenis, atsakingus už moterų ir vyrų įvaizdžio foromavimą, reprezentuojant sportininkes ir 
sportininkus; 

 parengti mokymo medžiagą, apie moterų ir vyrų sportininkų reprezentaciją, skirtą sporto reporterių, 
instruktorių, trenerių apmokymams 

 paskatinant  diskusiją  ES lygmeniu  apie  moterų ir  vyrų  sportininkų reprezentaciją  žiniasklaidoje,  
surengiant tarptautinę konferenciją 

Projekto veiklos (2004 m.):

 parengta  esamos  situacijos  Lietuvoje  analizė,  žiniasklaidos,  sportinės  statistikos,  atliktų  tyrimų 
apžvalga. 

 suformuota ekspertų grupė. 
Projektą kooirdinuoja:

 Lyčių lygybės centras Akureyri, Islandija, 
Projekto partneriai:

•Norvegija: Vaikų ir šeimos reikalų ministerija, TelemarkUniversitetas;

•Austrija: Austrian Federalinė kanceliarija, Frauen ohne Grenzen;

•Lietuva: Lygių galimybių plėtros centras;

•Italija: Genoa universitetas, Filosofijos fakultetas.

http://www.gap.lt/lt/mvie


Partneriai  Islandijoje:  Akureyri  universiteto  tyrimų  institutas,  Žiniasklaidos  studijų  programa  - 
Akureyri university, Socialinių mokslų ir teisės fakultetas, Moterų ir lyčių studijų centras, Islandijos 
universitetas,  Islandijos  rašančiųjų  apie  sportą  asociacija,  Islandijos  tautinė olimpinė  ir  sporto 
asociacija.

 

3.  VALSTYBINĖS  MOTERŲ  IR  VYRŲ  LYGIŲ  GALIMYBIŲ  2003-2004  M. 
PROGRAMOS DALIES ADMINISTRAVIMAS

 
Įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2003-2004 metų programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d.  nutarimu Nr.  712 (Žin.,  2003, Nr.  55-2452) 51.5 punkte 
nurodytą  priemonę  “Remti  nevyriausybinių  organizacijų,  dirbančių  smurto  prieš  moteris  srityje, 
projektus” pagal 2004 m. kovo 31d. sutartį Nr.62, 2004 m. balandžio-gruodžio mėn. atliko šiuos darbus:

 
1. Techniškai aptarnauta Socialinės pagalbos smurto prieš moteris šeimoje aukoms projektų vertinimo 

komisija  –  organizuoti  komisijos  posėdžiai,  sudarytas  visų  gautų  projektų  sąrašas,  kiekvienam 
projektui  suteiktas  sąlyginis  eilės  numeris,  kopijuota  ir  parengta  komisijos  narių  svarstymui  27 
projektai,  parengtos  ir  išdalintos  komisijos  nariams vertinimo pagal  balus  formos,  sudaryta  visų 
komisijos  narių  projektų  vertinimo  balais  suvestinė,  parengti  posėdžių  protokolai,  susumuoti 
rezultatai bei parengta galutinė konkursą laimėjusių projektų lentelė. 

 

2. 2004 m. birželio 11 d. vertinimo komisija perdavė LGPC Socialinės pagalbos smurto prieš moteris 
šeimoje  aukoms  projektų  vertinimo  komisijos  galutinį  protokolą  ir  projektų  vertinimo  lentelę, 
patvirtintą visų komisijos narių parašais. Susisiekta su 11 konkursą laimėjusių projektų vykdytojais ir  
paprašyta skubiai pristatyti patikslintas projektų sąmatas (atsižvelgiant į komisijos skirtą pinigų sumą 
projektui įgyvendinti) bei visus reikiamus duomenis apie projekto vykdytoją. 

 

3. Sudarytos sutartys su konkursą laimėjusiomis organizacijomis, kuriose numatyta konkreti kiekvieno 
projekto  veikla.  Iki  2004m.  liepos  1d.  suderintos  sąmatos  ir  pasirašytos  sutartys  su  dešimčia  iš 
vienuolikos  konkursą  laimėjusių  organizacijų.  Birželio-liepos  mėn.  pervestos  skirtosios  lėšos 
konkursą laimėjusioms organizacijoms. 

 

4. Sutartys sudarytos ir lėšos pervestos  visoms organizacijomis, išskyrus VšĮ Lietuvos Katalikų moterų 
sąjungos  Vaikų  ir  jaunimo  paramos  centrą,  nes  jie  nepristatė  patikslintos  projekto  sąmatos  bei 
papildomų duomenų apie organizaciją, būtinų sutarčiai sudaryti. Apie tai buvo informuoti atsakingi 
SADM  darbuotojai  bei  konkurso  komisijos  pirmininkas.  Š.m.  rugpjūčio  18d.  buvo  sušauktas 
Socialinės pagalbos smurto prieš moteris  šeimoje aukoms komisijos posėdis (Protokolas Nr.3) ir  
priimtas nutarimas atšaukti ankstesnį komisijos sprendimą dėl lėšų skyrimo VšĮ Lietuvos Katalikių 
moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centrui. Nepanaudotos lėšos to paties posėdžio sprendimu 
skirtos Anykščių bendruomenės centrui ir Prienų moterų krizių centrui. 

 

5. Anykščių  bendruomenės  centras  parengė  papildomų  lėšų  įsisavinimo  sąmatą.  Buvo  sudarytas 
sutarties  papildymas  ir  pervestos  lėšos  projekto  vykdymui.  Prienų  moterų  krizių  centras,  
motyvuodamas  savanorių  skaičiaus  organizacijoje  sumažėjimu,  atsisakė  šių  lėšų.  Komisijos 
pirmininkas apie tai informuotas raštu, prašant priimti sprendimą dėl tolesnio šių lėšų panaudojimo. 
Komisijos sprendimu (2004 m. rugsėjo 30 d. protokolas Nr.4) nepanaudotos lėšas (500 Lt) skirtos 
Kauno apskrities moterų krizių centrui. 

 



6. Rugsėjo-spalio mėn. suderinta papildomų lėšų įsisavinimo sąmata, pasirašytas sutarties pakeitimas ir  
pervesti 500 Lt į Kauno apskrities moterų krizių centro sąskaitą. 

 

7. Parengtos antrojo ir trečiojo ketvirčio priemonės vykdymo ataskaitos SADM. 

 

8. Visos  priemonės  vykdymo  metu  (birželio-gruodžio  mėn.)  buvo  palaikomas  ryšys  su  projektus 
įgyvendinančiomis organizacijomis. Jos konsultuotos žodžiu ir raštu. 

 

9. Gautos  ketvirtinės  turinio  ir  finansinės  ataskaitos  iš  projektus  vykdančių  organizacijų.  Jos 
išanalizuotos, konsultuota dėl neaiškumų finansiniais klausimais. 

10.Priemonės vykdymo metu buvo aplankytos pasirinktinai penkios organizacijos, vykdančios konkurso 
projektus: 

4. KITI PROJEKTAI
 

„Lyčių  lygybės  aspekto  integravimas  į  savivaldos  darbą,  aktyvinant  vietinių  bendruomenių veiklą 
lyčių lygybės srityje“.

Projekto tikslai:

•  Surengti penkių seminarų-apmokymų ciklus trijose Molėtų rajono savivaldybės bendruomenėse;

•  Suteikti nuoseklias žinias apie lyčių sistemos sampratą, neigiamas nesubalansuoto moterų ir vyrų 
atstovavimo visuomenėje pasekmes;

•  Suteikti  konkrečius  įgūdžius,  kaip  savivaldos,  bendruomenės  darbe  realizuoti  moterų  ir  vyrų 
lygias galimybes ir užtikrinti subalansuotą atstovavimą.

Partneriai:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Molėtų rajono savivaldybė

Rėmėjai:

Pasaulio bankas

Plačiau apie projektą http://www.gap.lt/main.php/id/1145/lang/1

 

“Neįgaliųjų asmenų įgūdžių formavimas ir realizavimas NVO veikloje”

Projekto  tikslai:  neįgaliųjų  integracija  į  bendruomenę  ir  socialinės  atskirties  mažinimas,  skatinant 
neįgaliuosius problemas spręsti panaudojant savo žinias ir įgūdžius NVO veikloje.

Projekte dalyvaus: nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų nariai, kurie nori kelti savo kvalifikaciją, ugdyti ir 
realizuoti darbinius įgūdžius įsitraukdami į socialinę veiklą. 

Projektą koordinuoja: Druskininkų savivaldybės administracija.

Atliktas darbas: parengta medžiaga mokymams lyčių lygybės tema. (http://www.gap.lt/lt/druskininkai )

 

„Elektroninis LGPC bibliotekos katalogas“

Sukurtas jungtinis Lygių galimybių plėtros centras ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos elektroninis  
bibliotekos katalogas, kurį sudaro apie 2000 įvairiose laikmenose saugomų dokumentų: knygos, periodiniai  

http://www.gap.lt/main.php/id/1145/lang/1
http://www.gap.lt/lt/druskininkai


leidiniai, kompaktinės plokštelės su metodinę medžiaga, tyrimai bei ataskaitos, video medžiaga, bukletai ir 
brošiūros.  Biblioteka  nuolat  papildoma  naujais  leidiniais,  kurių  aprašai  įtraukiami  į  katalogą 
(http://www.gap.lt/library_search ).

 

„LGPC stažuotė Šiaurės šalyse“

LGPC darbuotojos kovo mėn.  stažavosi  Danijos,  Norvegijos,  Islandijos organizacijose,  dirbančiose lyčių 
lygybės srityse. Susipažinta su šių šalių valstybinių organizacijų ir NVO veikla, užmegzti kontaktai, kurių 
pagrindu pateiktos ir laimėtos dvi paraiškos Europos komisijos finansuojamų projektų įgyvendinimui.

 

„Moterų lyderių ugdymas“

LGPC  direktorė  buvo  pakviesta  dalyvauti  mokymuose  Haifoje  (Izraelis)  ir  pristatyti  Centro  veiklą  bei  
projektus. Užmegzti tarptautiniai ryšiai, kuriami bendri veiklos projektai.

 

 

5. DALYVAVIMAS SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE

 
01.28 Vilniaus darbo biržos mokymo centras. Paskaita ilgalaikiams bedarbiams.

04.29 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Teritorinių darbo biržų, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybų,  darbo rinkos mokymo centrų  specialistų  mokymai  „Lyčių  lygybės  aspektas  profesinės  karjeros 
procese“. Skaityta paskaita (http://www.gap.lt/main.php/id/1147/lang/1 )

05.12 Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Paskaitos jaunimui lyčių lygybės tema.

05.13 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Teritorinių darbo biržų, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybų,  darbo rinkos mokymo centrų  specialistų  mokymai  „Lyčių  lygybės  aspektas  profesinės  karjeros 
procese“. Skaityta paskaita (http://www.gap.lt/main.php/id/1147/lang/1)

05.14 Seminaras „Moterų užimtumo strategijos integruojantis į ES“. Skaityta pakaita.

05.20 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Teritorinių darbo biržų, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybų,  darbo rinkos mokymo centrų  specialistų  mokymai  „Lyčių  lygybės  aspektas  profesinės  karjeros 
procese“. Skaityta paskaita ( )

05.21 VDU konferencija „Lyčių studijos Lietuvoje: akademinio tinklo kūrimas“. Skaitytas pranešimas.

05.25 „MILDA“ seminare skaitytas pranešimas „Ką mes turime bendro. Lyginamoji situacija tarp Lietuvos ir 
Švedijos masinių informacijos priemonių“. 

 
05.27 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Teritorinių darbo biržų, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybų,  darbo rinkos mokymo centrų  specialistų  mokymai  „Lyčių  lygybės  aspektas  profesinės  karjeros 
procese“. Skaityta paskaita (http://www.gap.lt/main.php/id/1147/lang/1 )

06.10-12 Konferencija  Reikjavike  (Islandija)  „Women‘s  Movements:  Inspiration,  Intervention,  and 
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Irritation“. Dalyvauta plenarinėje diskusijoje.

06.16 Seminaras „Šeimos politikos ir teisės iššūkiai besiplečiančioje Europoje“ Klaipėdoje.

06.21 Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Paskaitos jaunimui lyčių lygybės tema.

06.23 Seminaras „Šeimos politikos ir teisės iššūkiai besiplečiančioje Europoje“ Šiauliuose.

06.28 Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Paskaitos jaunimui lyčių lygybės tema

08.27  Baigiamoji  projekto  „Šeimos  politikos  ir  teisės  iššūkiai  besiplečiančioje  Europoje“  konferencija  
Vilniuje.

08.31 Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Moterų reprodukcinės teisės.

09.2-4 Tarptautinė konferencija Ecce Femina Bratislavoje (Slovakija). Skaityti du pranešimai.

09.5-11  Raoul  Wallenberg  Instituto  organizuotas  seminaras  žmogaus  teisių  tema  (Belgradas, 
Serbija). Pristatyti LGPC projektai.

09.22 Lietuvos policijos mokymo centras. Seminaras ,,Smurtas ir prievarta šeimoje“ Pranešimas 
„Lyčių stereotipai ir smurto problema“.

09.23 Klaipėda, konferencija “Prevencija ir pagalba smurtą patyrusioms moterims ir motinoms su vaikais“.  
Pranešimas „Masinė kultūra, lyčių stereotipai ir smurto šeimoje problema“.

09.30 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Teritorinių darbo biržų, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybų,  darbo rinkos mokymo centrų  specialistų  mokymai  „Lyčių  lygybės  aspektas  profesinės  karjeros 
procese“. Skaityta paskaita (http://www.gap.lt/main.php/id/1147/lang/1)

10.01 VDU konferencija „Europos Sąjungos plėtra ir lyčių politika Lietuvoje“. Pranešimas „Moterų 
(ne)reprezentacija žiniasklaidos vaizdiniuose“.

10.07 Vyrų krizių centro konferencija „Lytimi grįstas smurtas – kaip sustabdyti?“ Vadovavimas 
darbo sekcijai.

10.14  Lietuvos  darbo  rinkos  mokymo  tarnyba.  Teritorinių  darbo  biržų,  darbo  rinkos  mokymo  ir 
konsultavimo tarnybų, darbo rinkos mokymo centrų specialistų mokymai „Lyčių lygybės aspektas profesinės 
karjeros procese“. Skaityta paskaita (http://www.gap.lt/main.php/id/1147/lang/1 )

10.27 Women‘s  96  seminaras  „Moterys  išsiplėtusioje  Europoje“  Helsinkis  (Suomija).  Skaitytas 
pranešimas apie lyčių lygybės padėtį Lietuvoje.

12.03  Kauno  moterų  draugijos  organizuotas  seminaras  „Smurtas  prieš  moteris  šeimoje  ir 
visuomenės stereotipai“. Skaitytas pranešimas „Mainai moterimis: tradicijos ir dabartis“.
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