Viešosios įstaigos Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)
2005 m. veiklos ataskaita
Viešoji įstaigą Lygių galimybių plėtros centras (identifikavimo kodas 126270267) buvo
įsteigta 2003 m. liepos 8d.
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.
Nuo 2005 m. sausio 1d. centre dirbo 3 žmonės.
LGPC veiklos finansavimas – programinis.
LGPC 2005 m. 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“. Pabaigtas įgyvendinti antrasis programos etapas, t.y.
sukurta antroji dokumentinių filmų kolekcija ir demonstruota 2006 m. kovo 1-9 d. Prahoje, tarptautiniame
žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalyje „One World“. Šio projekto tikslas – dokumentinio filmo
išraiškos priemonėmis atskleisti žmogaus teisių pažeidimus ir socialines, politines, ekonomines
problemas lyčių požiūriu. Kolekcijoje atsispindi labiausiai pažeidžiamos sritys, kuriose moterys patiria
skaudžią diskriminaciją, tačiau pačioje visuomenėje tos sritys mažai aktualizuojamos: moterų teisių

pažeidimai, giliai įsišaknijusi institucinė nelygybė ir lyčių stereotipų įtvirtinimai viešoje ir privačioje erdvėje.
LGPC inicijuotas filmas „Kristina Kristuje“ (rež. Inesa Kurklietytė) demonstruoja institucines moterų
diskriminacijos apraiškas Lietuvoje, kurios visuomenėje yra užslėptos ir nutylimos. Šiuo filmu siekiama

skatinti visuomenės dialogą ir gilesnį problemų supratimą šalies ir tarptautiniu mastu.
Plačiau: http://www.gap.lt/lt/ewaa
Parengta ir išleista knyga „Lytis, medijos, masinė kultūra“, kurios pagrindą sudaro tarptautinio
tarpdisciplinio seminaro apie lyčių reprezentaciją populiarioje kultūroje moksliniai pranešimai. Knyga
padovanota visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms, nevyriausybinėms organizacijoms, lyčių studijų
centrams, Tinklo moterų programos instituciniams nariams, surengtas knygos pristatymas, pasirodė 5
publikacijos apie leidinį spaudoje.
Partneriai: Vilniaus dailės akademija, kino centras „Skalvija“.
Rėmėjai: Atviros visuomenės institutas Niujorke, Jungtinių tautų vystymo programa, LR Kultūros
ministerija.

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. M.Jankauskaitė yra LR ŠMM Bendrojo ugdymo tarybos narė.

1.3. Lygios moterų ir vyrų galimybės Europos Sąjungoje
„Įžengus į Europos Sąjungą“ (Bringing EU Home).
2005m baigta rengti ataskaita Lygios moterų ir vyrų galimybės: Teisės ir praktikos stebėsena naujose

Europos Sąjungos šalyse narėse ir narystės siekiančiose šalyse. Visą šią ataskaitą galima rasti
interneto svetainėje: www.soros.org/women
Ataskaitą lietuvių ir anglų kalbomis apie padėtį Lietuvoje rengė Lygių galimybių plėtros centras.
Lietuviškas jos variantas yra svetainėje adresu: http://www.gap.lt/lt/LMVGES .
2005 m. gegužės 4 d. Briuselyje ši ataskaita buvo pristatyta Europos Parlamente. Joje teigiama, kad
lyčių lygybė Vidurio ir Rytų Europoje yra sunkiai pasiekiama tikrovė. Ataskaita atskleidžia moterų
įsidarbinimo galimybių, darbo užmokesčio ir politinio atstovavimo netolygumus. Čia aprašyti
egzistuojantys lyčių lygybės nacionaliniai instituciniai mechanizmai, politika ir programos bei
užfiksuoti pagrindiniai trūkumai. Tyrimas parodė du esminius dalykus. Pirma, egzistuoja bendras
vyrų ir moterų nesuvokimas apie tai, kaip lyčių nelygybė įtakoja jų kasdieninį gyvenimą.
Antra, trūksta politinės valios sustiprinti egzistuojančią nacionalinę ir ES lyčių lygybės
politiką.
2005 m. birželio 15 d. LR Seime LGPC surengė šios ataskaitos pristatymą, kuriame dalyvavo apie
60 LR Seimo narių, ambasadų, NVO atstovų, mokslininkų, žurnalistų. Buvo pristatyti ataskaitos
rezultatai ir rekomendacijos aštuoniose 2004 m. į Europos Sąjungą įstojusiose šalyse. Didžiausias

dėmesys buvo skirtas išsamiai Lietuvos situacijos analizei ir surengta diskusija.
1.4 Smurto prieš moteris prevencijos programa
Pradėtas tarptautinis monitoringas Smurtas prieš Moteris: Situacijos Analizė. Monitoringo tikslas –
išnagrinėti valstybės priimtų teisinių, institucinių, politinių, socialinių ir kultūrinių priemonių efektyvumą,
sprendžiant smurto prieš moteris problemą ir pateikti rekomendacijas, siekiant mažinti smurto prieš moteris
mastus Lietuvoje.
Remėjai: Atviros visuomenės Instituto Tinklo moterų programa.

Partneriai: 7 Rytų Europos šalių NVO, dirbančios smurto prieš moteris srityje.
Administruojamas tarptautinio tinklalapio internete „Sustabdykime prievartą prieš moteris“
(StopVAW www.stopvaw.org) lietuviškos dalies puslapis, kuris nuolat atnaujinamas informacija
apie Lietuvoje priimtus įstatymus, programas, vykdomas akcijas ir projektus smurto prieš moteris
srityje. Informaciją galimą pažiūrėti tinklapyje šiuo adresu:
http://www.stopvaw.org/Lithuania2.html. Projekto koordinatorė buvo išvykusi į Tbilisį (Gruzija)
2005m. liepos mėn., kur vyko visų šalių koordinatorių susitikimas bei mokymai. 2005 m. lapkričio
mėn. išleistas informacinė skrajutė apie tinklapį. Ji išplatinta aukštosiose mokyklose, moterų krizių
centruose, nevyriausybinėse organizacijose.
2. EUROPOS SĄJUNGOS BENDRIJOS LYČIŲ LYGYBĖS STRATEGIJOS PROGRAMOS
(2001-2005) ĮGYVENDINAMAS
„Modernūs vyrai išsiplėtusioje 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
LGPC veiklos Projekte:
 Internetinė svetainės turinio pildymas www.dadcomehome.org
 Informacinės kampanijos „Tėvystė veža“ rengimas: parengti gatvės plakatai ir platinti
Lietuvoje, dalyvauta televizijos, radijo laidose, interviu žurnalistams
 Kartu su partneriais surengtas Tėvo dienos minėjimas Vilniaus mieste: koncertas šeimoms ir
paroda Europos aikštėje 2005m. birželio 5 d.
 Suorganizuotos tėvelių, ėmusių tėvystės atostogas ir jų vaikų foto sesijos, surengtos
fotografijų parodos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Švietimo ir mokslo
ministerijoje ir Holiday Inn viešbutyje, tarptautinės konferencijos „Tėvystės atostogos: ar
vyrai sugebės?“ metu.
 Išleista projekto tyrimo ataskaita Vyrai ir vaiko priežiūros atostogos (leidykla Eugrimas, 2005)
lietuvių ir anglų kalbomis.

 Parengta ir išleista tėvelių, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, patirtys ir istorijos: Tėčiams tai
patinka! Tėvelių, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, patirtys (leidykla Eugrimas, 2005) lietuvių
anglų ir danų kalbomis.
 Kartu su partneriais suorganizuota baigiamoji tarptautinė konferencija „Tėvystės atostogos:
ar vyrai sugebės?“ Vilniuje, kurioje dalyvavo 95 dalyviai iš 23 šalių.
 Parengtas projektas “Tėvystės atostogos kaip inovacinė lyčių lygybės įgyvendinimo
strategija” ir gautas finansavimas iš Atviros Visuomenės Instituto Rytai-Rytai programos 25
dalyviams iš Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurinės Azijos šalių dalyvavimui baigiamojoje
tarptautinėje konferencijoje „ Tėvystės atostogos: ar vyrai sugebės?“ Vilniuje, 2005 m.
lapkričio 17-18 d. Projekto tikslas skleisti Danijos, Islandijos, Lietuvos ir Maltos patirtis
Europoje ir Vidurinėje Azijoje ir sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, stiprinant lyčių
lygybės įtvirtinimo aspektus ir keičiant lyčių stereotipus.
 Projekto koordinatorius:
 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.
 Atviros Visuomenės Institutas, Ryta-Rytai programa
 Informacija taip pat galima rasti http://www.gap.lt/lt/mvie
„Modernūs vyrai besiplečiančioje Europoje II: Palankios šeimai politikos formavimas“ (Modern Men
in Enlarged Europe II: Family Friendly Policies)

Šis 15 mėnesių projektas prasidėjo 2005 m. lapkričio mėnesį.
Projekto tikslai:
 Paskatinti vyrus aktyviau dalintis su moterimis šeimos pareigomis,
 Skatinti politinius ir institucinius pokyčius, siekiant sudaryti palankias sąlygas derinti
karjeros ir šeimos interesus,
 Propaguoti naują modernų šeimos modelį, kuriame darniai balansuojama tarp profesinio ir
privataus gyvenimo,
 Keisti stereotipinį požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje.
Projektą koordinuoja:
 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,
 IRES, Italija.
„Sportas, 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 formavimą, 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 (2005 m.):
 Atlikta lyginamoji lyčių reprezentacijos sporto spaudoje analizė. LGPC pateikė duomenis
apie situaciją Lietuvoje;
 Parengta metodologinė medžiaga sporto žiniasklaidos reporteriams, instruktoriams ir
treneriams;
 Parengta ir publikuota ataskaita, kurioje demonstruojami atlikto tyrimo rezultatai – Sports,
Media and Stereotypes: Women and Men in Sports and Media;

 Lietuvoje surengtas projekto partnerių susitikimas ir susitikimas su sporto žiniasklaidos bei sporto
politikos atstovais.

 Projekto koordinatorius:
 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.
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.

„Naujų modelių įvedimas profesinės kompetencijos stiprinimui“ (New models for the
competence construction in the local programming)

ES Socrates Grundtvig 4 tinklų programa.
Parengtas tarptautinis projektas, naujų mokymo modelių kūrimui vietos savivaldos profesinei
kompetencijai stiprinti.
Projekto koordinatorius:
Agenzia del Lavoro-Regione Valle d‘Aosta, Italija
Laukiamas atsakymas iš Europos Komisijos 2006 m. rudenį.

3. Europos Bendrijų Iniciatyvos EQUAL Vystymo programa

„Atviri ir saugūs darbe.lt“
Projekto tikslas
 mažinti darbuotojų diskriminaciją dėl lytinės orientacijos;
 stiprinti profesinę ir teisinę tikslinės grupės atstovų kompetenciją;
 didinti bendruomeninį ir pilietinį tikslinės grupės aktyvumą;
 ugdyti visuomenės toleranciją ir diegti nepakantumą homofobijos apraiškoms.
Projekto vieklos 2005
 įkurta interneto svetainė www.atviri.lt;
 nuo rugsėjo mėn. Kartą per mėnesį rengiami seminarai gėjams, lesbietėms, biseksualams;
 suorganizuoti 2 seminarai darbdaviams;
 parengta ir išleista informacinė medžiaga: bukletai “Atviri.lt”, skrajutės, aplankai, rašymo
priemonės ir lipdukai;
 parengti ir išleisti atvirukai, ženkleliai ir marškinėliai ILGOS konferencijai Vilniuje.
Projektą koordinuoja:

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
Projekto partneriai:

 Lietuvos gėjų lyga
 Lygių galimybių plėtros centras
 UAB „Gaumina“
 Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
 Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centras

4. KITI PROJEKTAI
„Lyčių lygybės aspekto integravimas į savivaldos darbą, aktyvinant vietinių bendruomenių veiklą
lyčių lygybės srityje“.
Projekto tikslai:
•

Surengti penki
bendruomenėse;

•

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

•

Parengtas ir išleistas leidinys „Lyčių lygybei atvira bendruomenė. Kodėl reikia ir kaip
galima siekti lyčių lygybės?“, sudarytojos Margarita Jankauskaitė ir Indrė Mackevičiūtė.

seminarų-apmokymų

ciklai

trijose

Molėtų

rajono

savivaldybės

Partneriai:
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Molėtų rajono savivaldybė
Rėmėjai:
Pasaulio bankas
Plačiau apie projektą http://www.gap.lt/lt/llsd

“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 dalyvavo: nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų nariai, kurie nori kelti savo kvalifikaciją, ugdyti
ir realizuoti darbinius įgūdžius įsitraukdami į socialinę veiklą.
Projektą koordinavo: Druskininkų savivaldybės administracija.
Atliktas darbas: parengta medžiaga mokymams lyčių lygybės tema, parengtos ir skaitytos 4 paskaitos,
surengtos 6 pažintinės kelionės neįgaliems asmenims į kitų miestų organizacijas.
(http://www.gap.lt/lt/druskininkai )

„Lietuvos savivaldos įstaigų stiprinimas lyčių lygybės politikos įgyvendinimo pagalba“
Projekto tikslas:

 Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių įgyvendinti lyčių lygybės aspektus savivaldybių darbe;
 Šalinti lyčių nelygybės ir diskriminavimo aspektus savivaldybių politikoje ir sprendimų priėmime;
 Tobulinti savivaldybių teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
Projekto rėmėjas:
Švedijos Fondas SIDA
Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė rengė ir skaitė pranešimus
savivaldybių darbuotojams lyčių lygybės klausimais ir dalyvavo, rengiant knygą

„ Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėms“, Vilnius, 2005.

„Moterys imigrantės Lietuvoje“
Projekto tikslas:

 Padėti moterims imigrantėms integruotis į Lietuvos visuomenę
 Mažinti jų socialinės atskirties problemas
 Ugdyti toleranciją ir pakantumą „kitoms“ kultūroms Lietuvos visuomenėje
Projekto veiklos:

 Apvalaus stalo diskusija „Moterų imigrančių įgalinimas“, kuriame dalyvavo M. Jankauskaitė ir V.
Aleksejūnė

 Filmų apie moterų padėtį visuomenėje demonstravimas
 Projekto įvertinimo ataskaitos parengimas Pasaulio bankui
Projekto koordinatorius: Kauno moterų užimtumo centras
Projekto partneriai:
Lygių galimybių plėtros centras
Vytauto Didžiojo Universitetas Socialinių tyrimų centras
Projekto remėjas:
Pasaulio bankas

„Skurdo mažinimo strategijos Lietuvos kaime“
Projekto tikslas:

 Moterų užimtumo skatinimas Dubingių bendruomenėje;
 Teisinis švietimas ir verslumo skatinimas;
 Psichologinio pasitikėjimo savimi ir savęs realizavimo strategijų ugdymas Dubingių bendruomenėje.
Projekto rėmėjas:
Privatus Vokietijos fondas FILIA

„Drąsa kalbėti, laisvė gyventi: Lesbiečių gyvenimo patirtys“
Getting Voice, Changing Minds: Telling Lesbian Life Stories
Projekto tikslas:

 Egzistuojančios lesbiečių “nematomumo” nuostatos kaita Lietuvos visuomenėje;
 Pateikti tikrų patirčių, išgyvenimų ir iššūkių istorijas ir keisti pašiepiamą lesbiečių įvaizdį;
 Keisti homofobinius stereotipus, skatinti atviros visuomenės nuostatų įtvirtinimą ir vykdyti
diskriminacijos prevenciją.

Projekto remėjas:
Mama Cash

„Diskriminacijos prevencija IT priemonė“
Projekto tikslas:
 Suformuoti diskriminacijos prevencijos priemonių ir etinių vertybių potencialą
 Sukurti įvairovei be diskriminacijos atvirą visuomenę
 Telkti pilietinę bendruomenę, stiprinant jos gebėjimus pasipriešinti diskriminacijai
Projektas teiktas LR Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui. Finansavimas negautas.
„Elektroninis LGPC bibliotekos katalogas“
Sukurtas jungtinis Lygių galimybių plėtros centro ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos elektroninis
bibliotekos katalogas, kurį sudaro apie 3000 įvairiose laikmenose saugomų dokumentų: knygos, periodiniai
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 ).

5. DALYVAVIMAS SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE, PASISAKYMAI
ŽINIASKLAIDOJE

2005 01 12-13 d.d. Tarptautinė konferencija „Mass Media in (Re)Distribution of Power, Ryga,
Latvija. M. Jankauskaitė skaitė pranešimą „Gender Ma(i)nstreaming“.
2005 01 18 – LTV tėvystės tema. M. Jankauskaitė.
2005 01 24 – LTV „Prašau žodžio“ dėl EQUAL projekto. M. Jankauskaitė.
2005 01 28 – 5 kanalas, dėl EQUAL projekto. M. Jankauskaitė.
2005 02 11 Kauno Regiono plėtros agentūros seminaras lyčių lygybės klausimais. M.
Jankauskaitė skaitė paskaitas apie vertikalią ir horizontalią diskriminacija darbo rinkoje.
2005 02 15 – interviu žurnalui „Ieva“ tėvystės atostogų tema. M. Jankauskaitė.
2005 03 08 – LTV „Labas rytas“ Tarptautinės moterų solidarumo dienos tema. M. Jankauskaitė.
2005 03 08 U. Barauskaitės knygos pristatymas. M. Jankauskaitė.

2005 04 14 švietimo darbuotojų konferencija „Socialinės aplinkos įtaka vaiko ir jaunuolio
vertybinių nuostatų ugdymui“ Kretinga. M. Jankauskaitė skaitė pranešimą „Lyčių įvaizdžiai
masinės kultūros vaizdiniuose“.
2005 04 17 knygos „Feminizmas“ pristatymas Mokytojų namuose. M. Jankauskaitė.
2005 04 22 TV3 laidos apie tėvystės atostogas įrašymas. M. Jankauskaitė.
2005 04 26 EQUAL vystymo bendrijos „Ištiesk ranką“ seminaras. M. Jankauskaitė skaitė
pranešimą „Vertikalioji ir horizontalioji diskriminacija darbo rinkoje: socialinės pasekmės“.
2005 04 28 projekto „Už įvairovę, prieš diskriminaciją“ rėmuose rengtas seminaras jaunimui.
Viena iš moderatorių M. Jankauskaitė.
2005 05 09 vieša paskaita Žinijos draugijoje. M. Jankauskaitė „Moterų įvaizdžiai
žiniasklaidoje“.
2005 05 09 Vilniaus moterų konferencija. M. Jankauskaitės pranešimas „Lyčių aspektai
žiniasklaidoje“.
2005 06 02-03 Žmogaus teisių konferencija NVO, Druskininkai. M. Jankauskaitės pranešimas
„Diskriminacinės sistemos ypatumai“.
2005 06 14 interviu žurnalui „Lithuania in the World“ tėvystės atostogų tema. M. Jankauskaitė.
2005 07-09 Keturi paskaitų ciklai lyčių lygybės tema kalėjimų departamento darbuotojams.
Lektorės V. Aleksejūnaitė, M. Jankauskaitė.
2005 09 01 – TV3 „Nomeda“ tradicinio pasiskirstymo vaidmenimis šeimoje tema. M.
Jankauskaitė.
2005 10 03 interviu „Omni laikas“ homofobijos tema. M. Jankauskaitė.
2005 10 05 LTV „prašau žodžio“ homofobijos tema. M. Jankauskaitė.
2005 11 03 LRT „Ryto garsai“ profesijos ir šeimos derinimo klausimu. M. Jankauskaitė.
2005 11 17 5-as kanalas interviu Tėvystės atostogų tema.

2005 11 24 Suaugusiųjų švietimo savaitės „Pilietiškumas praktiškai“ renginys Kaišiadoryse. V.
Pilinkaitės-Sotirovič pranešimas „Lyčių lygybė demokratinėje visuomenėje“.
2005 11 24 vieša paskaita Užupio gimnazijos moksleiviams lyčių lygybės tema. V.
Aleksejūnaitė, M. Jankauskaitė.
2005 12 01 seminaras lyčių lygybės tema Sudeikiuose, Utenos rajone, bendradarbiaujant su
Baltijos fondu. V. Aleksejūnaitė, M. Jankauskaitė.
2005 12 06 seminaras lyčių lygybės tema Raseinių rajone, bendradarbiaujant su Baltijos fondu.
V. Aleksejūnaitė, M. Jankauskaitė.
2005 12 20 seminaras lyčių lygybės tema darželyje „Nendrė“, bendradarbiaujant su Alandų salų
taikos institutu. V. Aleksejūnaitė, M. Jankauskaitė.

6.

2005 LGPC išleistos knygos

1. Fathers on Paternal Leave, Center for Equality Advancement, Eugrimas, 2005
2. Holter Oysten Gullvag, Ar vyrai sugebės? Vyrai ir lyčių lygybė: Šiaurės šalių patirtis, Lygių
galimybių plėtros centras, Apostrofa, 2005
3. Lyčių lygybei atvira bendruomenė. Kodėl reikia ir kaip galima siekti lyčių lygybės? Lygių
galimybių plėtros centras, Vilnius, 2005/
4. Lytis, medijos, masinė kultūra, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Lygių galimybių plėtros
centras, 2005
5. Men Do It! Stories of Fathers on Parental Leave, Center for Equality Advancement,
Eugrimas, 2005
6. Tėčiams tai patinka! Tėvelių, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, patirtys – Lygių galimybių
plėtros centras, Eugrimas, 2005.
7. Tereškinas Artūras and Jolanta Reingardiene (eds.), Men and Fatherhood: New forms of
masculinity in Europe, Social Research Center of Vytautas Magnus University, Danish
Research Center on Gender Equality of Roskilde University, Center for Equality
Advancement, Eugrimas, 2005.
8. Vyrai ir vaiko priežiūros atsotogos, Lygių galimybių plėtros centras, Eugrimas, 2005

Virginija Aleksejūnė

Lygių galimybių plėtros centro direktorė

