
Viešosios įstaigos Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) 
2009 m. veiklos ataskaita

 

LGPC steigėjai:  Lygių  galimybių  kontrolieriaus  tarnyba  bei  nevyriausybine  organizacija 
Kauno moters užimtumo informacijos centras. Centras veikia nuo 2003 m. (identifikavimo kodas 
126270267).

 

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

2.skatinti  visuomenės  toleranciją  ir  pagarbą  įvairovei  bei  šviesti   kovojant  su  diskriminacija  ir 
socialine  atskirtimi  dėl  lyties,  rasės/etniškumo,  lytinės  orientacijos,  amžiaus,  negalios  ir 
religinių įsitikinimų;

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 neigiamą stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų 
ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje; 

7.plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės ir lygių galimybių idėjas; 

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

 

2009 metais centre dirbo 4 žmonės.

 

LGPC veiklos finansavimas – programinis. 

 

LGPC  2009  m.  vykdė  šiuos  projektus  ir  atliko  tokius  darbus  
1. Lyčių lygybės integravimas 
 

1.1. Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)
 

Projekto tikslas: suteikti žinių apie ES politiką šeimos ir darbo derinimo srityje, geras praktikas, 
sudarant  palankias  sąlygas  darbingo  amžiaus  ekonomiškai  aktyviems  asmenims  derinti  šeimos, 
asmeninio gyvenimo ir  darbo įsipareigojimus bei  skatinant  darbo organizavimo formų įvairovę, 
ugdant tolerantišką požiūrį į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus.

 

Projekto trukmė: 2009 – 2012 

 



Projekto veiklos 2009:

 LGPC kartu  su  partneriu  Kauno  moters  užimtumo  centru  parengė  projekto  paraišką  ir 
pateikė Europos Socialiniam Fondui 

 Parengė būtinus  dokumentus pradėti  projekto veiklų įgyvendinimą (partnerystės  sutarties 
parengimas ir pasirašymas, atsakomybių nustatymas, projekto veiklų planas ir koordinavimo 
funkcijų aptarimas, viešųjų pirkimų  įgyvendinimas) 

 4  radio  laidų  parengimas,  kurių  metu  buvo  viešinama  projekto  idėja,  darbo  ir  šeimos 
derinimo  politikos  gairės  ir  gerosios  ES  praktikos  bei  nauda,  kuriant  gerovės  valstybę 
Lietuvoje. 

 Parengė  seminarų  programas  ir  tvarkaraštį  dviems  tikslinėms  projekto  grupėms: 
savivaldybių  darbuotojams  ir  darbdaviams.  Pagal  patvirtintą  projekto  programą  yra 
numatyta  apmokyti  150  darbdavių  10  miestuose  ir  225  savivaldybių  darbuotojų  15 
miestuose. 

 

Projekto koordinatorius: Kauno moters užimtumo ir informacijos centras 

Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas

 

1.2. Projektas „KAIP: kompleksinis atsakas į problemas“
 

 

Projekto  tikslas:  taikant  mokymų ir  konsultacijų  metodus,  pateikti  inovatyvių  ir  kompleksinių 
priemonių  paketą,  sprendžiant  socialinės  atskirties  problemas,  socialiniams  darbuotojams,  kurie 
tiesiogiai dirba su asmenimis ir šeimomis,  pažeidžiamais dėl skurdo rizikos, nedarbo ir socialinės 
atskirties.  

 

Projekto trukmė: 2009 gegužė – 2011 birželis

 

Projekto veiklos 2009:

 LGPC aktyviai  dalyvavo rengdamas  projekto  paraišką  ir  ją  papildydama,  atsižvelgiant  į 
Europos Socialinio Fondo pastabas 

 LGPC parengė seminarų ciklų, skirtų socialiniams darbuotojams, savanoriams ir personalui 
dirbančiam su socialinės rizikos individais ir šeimomis, programų turinį 

 LGPC suorganizavimo du profesionalių mokymų seminarus socialiniams darbuotojams iš 5 
savivaldybių.   

 LGPC  aktyviai  padės  kuriant  socialinių  darbuotojų  ir  socialinių  paslaugų  teikėjų 
bendradarbiavimo tinklą, siekiant veiksmingesnio darbo su socialinės rizikos asmenimis ir 
šeimomis. 

 

Projekto koordinatorius: JTVP – Lietuva

Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas

 



1.3. Pasipriešinimo religiniam fundamentalizmui strategijos ir iššūkiai. Lietuvos patirtis
 

Projekto tikslas:  aprašyti  katalikiško fundamentalizmo apraiškas viešajame Lietuvos gyvenime, 
pateikti  pavyzdžių  apie  neigiamą  jo  įtaką  moterų  teisių  įtvirtinimui  ir  pristatyti  organizacijų, 
ginančių moterų teises, strategijas pasipriešinti religiniam fundamentalizmui.  

 

Projekto trukmė: 2008-2009

 

Projekto veiklos 2009:
 

 

o LGPC darbuotojos parengė 10 puslapių straipsnį publikacijai ir pateikė leidinio redaktorei. 
Straipsnyje aprašyta dabartinės situacijos analizė ir apibūdintos moterų teisių aktyvisčių 
strategijos, kovojant su katalikiškuoju fundamentalizmu

o LGPC pataisė straipsnio tekstą pagal redaktorių pateiktas pastabas ir parengė galutinę 
straipsnio versiją publikacijai tarptautiniame leidinyje

 

Projekto rėmėjas: AWID

 

1.4.  Peticija  Prezidentui,  Parlamento  pirmininkui,  Premjerui,  Socialinių  reikalų  ir  darbo 
ministrui,  Švietimo  ministrui,  Lygių  galimybių  kontrolieriui  dėl  lyčių  lygybės  politikos 
nepaisymo 
 

2009 m. kovo mėnesį 9 moterų teisių ir 2 žmogaus teisių organizacijos parengė peticiją ir kreipėsi į 
aukščiausius šalies pareigūnus,  išreikšdamos susirūpinimą dėl  Lietuvos vyriausybės   ignoravimo 
įgyvendinant lyčių lygybės ir  atidiskriminavimo politiką.  Šiuo laišku buvo atkreiptas dėmesys į 
viešus atvirai lyčių lygybę diskredituojančius  Socialinių reikalų ir darbo ministro pasisakymus dėl 
ES  Leonardo  da  Vinci  remiamos  “Gender  Loops”  programos.  Programa  skirta  ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų darbuotojų kompetencijai kelti lyčių lygybės srityje. Ministras, palaikomas katalikų 
bažnyčios  hierarchų ir  konservatyvių  šeimos  NVO,  atvirai  išreiškė  priešiškumą integruoti  lyčių 
lygybės  ir  lygių  galimybių  tikslus  švietimo sistemoje  ir  pasisakė  už tradicinės  šeimos  vertybių 
ugdymą edukacijos procese.  

 

 

1.5. Konferencija „Mes ne prašome, bet reikalaujame“
Konferencijos tikslas priminti Lietuvos vyriausybei apie prisiimtus įsipareigojimus ratifikavus JT 
Kairo konferencijos deklaraciją ir veiksmų planą (1994) įvertinti Lietuvos vyriausybės progresą po 
15 metų. 

LGPC kartu su kitomis moterų organizacijomis dalyvavo organizacinio komiteto veikloje, kuriant 
konferencijos koncepciją,  rengiant  konferencijos  programą,  kviečiant  pranešėjus konferencijai  ir 
sprendžiant logistinius klausimus. Konferencija vyko 2009 m. spalio 20 d.

 



 

2. Lygios galimybės
 

2.1. Nematomi...1; Nematomi...2, Nematomi...3
 

Projekto  tikslas:  plėtoti  socialinių  išteklių  galimybes,  siekiant  tobulinti  trečiųjų  šalių  piliečių 
integraciją  į  Lietuvos  visuomenę;  skatinti  daugumos  Lietuvos  visuomenės  ksenofobinių  ir 
stereotipinių nuostatų apie imigrantus kaitą ir formuoti atviros ir tolerantiškos visuomenės vertybes.

Projekto trukmė: Sausio 1 – gruodžio 31, 2009

Projekto veiklos: 

 Projektą sudarė 3 skirtingų tematikų laidų ciklai, kurių trukmė 5 minutės. Šios laidos buvo 
transliuojamos  kartą  per  savaitę  per  komercinį  LNK  televizijos  kanalą.  Iš  viso  buvo 
parengta 40 laidų. 

 Nematomi...1 laidų ciklas  atskleidė esmines  problemas,  kurias  patiria  imigrantai, 
gyvendami ir dirbdami Lietuvoje 

 Nematomi...2 laidų ciklas pasakojo sėkmingas trečiųjų šalių piliečių integracijos į 
darbo rinką istorijas bei jų indėlį, kuriant bendrą šalies gerbūvį 

 Nematomi...3 laidų ciklas atskleidė individualias trečiųjų šalių piliečių patirtis,  jų 
motyvaciją atvykti į Lietuvą, pirmuosius įspūdžius bei lūkesčius. 

 LGPS šiame projekte atliko svarbias funkcijas: dalyvių - trečiųjų šalių piliečių -  paiešką 
televizijos  filmavimui,  jų  statuso  identifikavimą,  reikalingos  dokumentacijos  surinkimą. 
Atrinkti dalyviai buvo apklausiami, siekiant išsiaiškinti jų imigracijos ir integracijos istorijos 
detales.  Pirminio  interviu  pagrindu  LGPC  ekspertai  parengdavo  tematinius  scenarijus 
kiekvienai laidai, parengdavo įžanginius tekstus ir suformuluodavo klausimus režisierei, kuri 
atliko filmavimo darbus ir laidos montavimą.  LGPC taip pat išrinkdavo ekspertus imigrantų 
problemoms  komentuoti  laidų  cikle  Nematomi...1,  ir  suformuluodavo  klausimus  jų  
komentarams  išplėtoti.  LGPC  kontaktavo  darbdavius,  kviesdami  filmuotam  interviu, 
siekiant  plačiau ištransliuoti  darbdavių  požiūrį  į  užsieniečius  darbuotojus,  daugiakultūrės 
darbo aplinkos ypatybes ir iššūkius.   LGPC surinko empirinę medžiagą apie trečiųjų šalių 
piliečius ir jų istorijas, parašė 6 straipsnius,  teikė ataskaitas fondui apie įvykdytas  veiklas. 

Projekto koordinatorius ir laidų transliuotojas: komercinis LNK televizijos kanalas

Projekto rėmėjas: Europos Trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas

2.2.  Tolerancija  ir  tarpusavio  supratimu pagrįstų  santykių  tarp  Lietuvos  ir  trečiųjų  šalių 
piliečių plėtojimas
 

Projekto tikslas: formuoti praktinius tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius tarp Lietuvos studentų 

Projekto trukmė: 2009 m. Sausis – Rugsėjis

Projekto veiklos:

 LGPC  ekspertai  įgyvendino  7  seminarus  Socialinių  mokslų  kolegijos  studentams  ir  1 
seminarą jungtinei grupei iš įvairių kolegijų. 

 LGPC ekspertai  surinko medžiagą ir  parengė mokomąjį  leidinį  „Tarpkultūrinė įvairovė“. 
 Leidinį  sudaro  dvi  dalys:  1)  teorinė  dalis  apie  tarpkultūrinės  įvairovės  socialinį-politinį 
kontekstą  ir  2)  praktinė  dalis,  kurioje  pateikta  interaktyvūs  užsiėmimai,   padedantys 



formuoti praktinius tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius. 

 

Projekto koordinatorius: Socialinių mokslų kolegija

Projekto rėmėjas: Europos Trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas

 

2.3. Tolerancijos link: Inovatyvi mokymo priemonė mokykloms
 

Projekto tikslas: suteikti žinių mokytojams pagarbos įvairovei, žmogaus teisių ir lygių galimybių 
temomis  pristatyti  novatorišką  mokymo  priemonę  darbui  su  jaunimu.  Ši  priemonė  suteiks 
mokytojams galimybes naudoti jau parengtas praktines užduotis pamokų metu ir palengvins diegti 
žmogaus teisių ir tolerancijos nuostatas ugdymo procese. 

 

Projekto trukmė: 2009 Sausis - Gegužė 

Projekto veiklos:

 Bendradarbiaudamas  su  Tautinių  mažumų  ir  išeivijos  departamentu  prie  LRV,  LGPC 
organizavo ir  įgyvendino 5 seminarus  etninių  mažumų mokyklų  mokytojams Širvintose, 
Šalčininkuose, Visagine, Trakuose ir Vilniuje 

 Projekto  rezultatas:  167 mokytojai  iš  5  regionų  dalyvavo  mokymuose  ir  gavo  mokymo 
priemonę bei DVD apie įvairovės, demokratijos ir tolerancijos įgūdžių integravimą ugdymo 
procese. LGPC išdalino literatūros apie žmogaus teises, lygybę ir lygių galimybių principų 
įgyvendinimą etninių mažumų mokyklų bibliotekoms 

 

Projekto rėmėjas: Karališkoji Nyderlandų Ambasada, Vilnius

 

2.4. Žiniasklaida įvairovės skatinimui
 

Projekto tikslas: pristatyti geros praktikos pavyzdžius Europos Komisijai apie sėkmingai vykdytus 
ES  projektus,  įtraukiant  žiniasklaidos  priemones,  formuojant  nediskriminavimo,  tolerancijos  ir 
pagarbos įvairovei principais grįstą viešą diskursą. 

Projekto trukmė: 2008 Lapkritis – 2009 Vasaris

Projekto veiklos:

 LGPC atsiliepė  į  Europos Komisijos  iniciatyvą  aprašyti  2006-2008 m.  vykdytą  projektą 
„Novatoriškos švietimo strategijos socialiniams partneriams: Link praktinio lygių galimybių  
principo  įgyvendinimo ir  užpildyti  paraišką  gerų  praktikų  atrankai  apie  žiniasklaidos 
įtraukimą į įvairovės skatinimo darbotvarkę. 

 Iš pateiktų 150 ES projektų iniciatyvų, ši LGPC paraiška buvo   atrinkta tarp 30 geriausių 
projektų  dėl  novatoriškų  ir  originalių  priemonių  aptariant  temas  susijusias  su  žmogaus 
teisėmis ir pagarba įvairovei žiniasklaidoje. Šis LGPC projektas buvo vienas iš 5 Vidurio ir 
Rytų Europos iniciatyvų, kuris laimėjo atrankoje kartu su tokiais žiniasklaidos kanalais kaip 
BBC, Channel 4 National UK Television Broadcaster, VRT – National Flemish Broadcaster,  
French Broadcasting Regulatory Body. LGPC atstovas buvo pakviestas dalyvauti seminare 
Prahoje ir diskusijų metu pristatyti Lietuvoje įgyvendintą gerąją praktiką. 



 2009-02-05-06  LGPC  direktorė  dalyvavo  seminare,  kuriame  susirinko  apie  90  įvairių 
vadovų, įskaitant Europos Komisijos vadovus ir visų 30 laimėtų projektų atstovus, ir pateikė 
rekomendacijas  dėl  žiniasklaidos,  pilietinės  visuomenės  bei  politikos  aktorių  pastangų 
plėtojant įvairovės idėjas 

 Lietuvos projekto kaip geros praktikos  aprašas  yra išleistas  Europos Komisijos leidinyje 
Media4Diversity. Taking the Pulse of Diversity in the Media, 2009 m. 

 

Projektas nebuvo finansuojamas, išskyrus LGPC direktorės kelionė į Prahą, kurią parėmė Europos 
Komisija

 

2.5. ENAR (European Network against Racism - Europos Tinklas Kovai prieš Rasizmą)
2006 m.  Lietuvos NVO, dirbančios žmogaus teisių gynimo srityje, sukūrė neformalų tinklą ENAR-
Lietuva. LGPC prisijungė prie šios iniciatyvos ir paskyrė savo darbuotoją V. Pilinkaitę-Sotirovič 
atstovauti LGPC nacionaliniame ir ES tinkle. 

ENAR tikslai: 

 Tolerancijos, lygybės ir nediskriminavimo nuostatų sklaida 

 Bendradarbiavimas  su  Lietuvos  NVO,  įgyvendinant  žmogaus  teisių  principus  ir  tikslus 
Lietuvos visuomenėje 

Veiklos:

 Mokymai, seminarai 

 Lietuvos situacijos analizė 

 ES gerų praktikų sklaida 

Projekto koordinatorius: Lietuvos žmogaus teisių centras

Projekto parneriai:
Lygių galimybių plėtros centras

Pilietinių iniciatyvų centras

Romų bendruomenės centras

 

3. Smurtas prieš moteris
 

3.1. ES Direktyvų dėl smurto prieš moteris, vaikus ir jaunimą įgyvendinimas: geros praktikos 
ir rekomendacijos
 

Projekto  tikslas:  išnagrinėti  įstatyminę  bazę  reglamentuojančią  smurto  prieš  moteris,  vaikus  ir 
jaunimą aspektus nuo1991 iki 2006. Atskleisti ir įvertinti ES poveikį nacionalinei teisinei bazei, 
sprendžiant smurto problemas.

Projekto trukmė: 2007 m. rugsėjo 1d. – 2009m. rugpjūčio 31 d.  

Projekto veiklos 2009 m.:

 LGPC atliko įstatymų bei kitų teisės aktų analizę ir atsakė į 112 pateiktos anketos klausimų. 
Anketos tikslas – išsiaiškinti  įstatymų dėl smurto prieš moteris, vaikus ir jaunimą kaitos 



ypatumus laikotarpyje nuo 1991 iki 2006. Gauti rezultatai buvo lyginami tarp 10 ES šalių, 
kurios 2004 m. įstojo į ES. 

 LGPC  darbuotojos  dalyvavo  tarptautinėje  konferencijoje  Liublianoje  kovo  mėnesį,  kur 
pristatė tyrimo rezultatus. 

 Rezultatų lyginamąją analizę atliko Liublianos universiteto moksliniai darbuotojai ir pristatė 
publikacijoje  Milica  Antic  Gaber(sudarytoja)  Violence  in  the  EU  Examined.  Liublianos 
universitetas 2009. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos, remiantis lyginamąja analize, ir 
išleistos lankstinuko forma. Lankstinukai išleisti anglų ir lietuvių kalbomis. 

 2009 m. rugpjūčio 26 d. LGPC rengė spaudos konferenciją ir pristatė lyginamosios tyrimo 
analizės rezultatus, pabrėžiant panašumus ir skirtumus tarp 10 šalių, 2004 m. įstojusių į ES. 
Spaudos konferencijos metu buvo pristatytos rekomendacijos ir pateikta trumpa Lietuvos 
analizė  šių  10 šalių  kontekste.  Spaudos konferencija  vyko BNS būstinėje,  kuri  išplatino 
spaudos pranešimus 18 nacionalinių laikraščių, 27 radijo stočių,11 TV kanalų, 60 vietinių 
laikraščių.  LGPC  išsiuntė  kvietimus  Europos  Sąjungos  Delegacijai,  Lygių  galimybių 
kontrolierei,  Moterų  informaciniam  centrui,  kitoms  NVO.  Į  spaudos  konferenciją  buvo 
pakviesti 3 pranešėjai: Parlamento narė Aušrinė Marija Pavilionienė, Policijos departamento 
Viešosios  policijos  valdybos  viršininkas  Renatas  Požėla,  Vilniaus  m.  Motinos  ir  vaiko 
pensiono direktorė Nijolė Dirsienė. Spaudos konferenciją vedė ir pranešimą skaitę LGPC 
darbuotoja Vilana Pilinkaitė-Sotirovič. 

 14 žurnalistų,  vaiko teisių  kontrolierė  ir  jos patarėja,  3  NVO atstovai  dalyvavo spaudos 
konferencijoje. Spaudos konferencija buvo plačiai nušviesta spaudoje. 

 

Projekto koordinatorius: Liublianos universitetas

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/DAPHNEeng/oprojektu.htm

Projekto rėmėjas: Europos Komisija Daphnie II programa                  

 

3.2.  Apsaugos  nuo  smurto  prieš  moteris  teisinių  ir  socialinių  mechanizmų  kūrimas  ir 
įgyvendinimas
 

Projekto  tikslas:  įvykdyti  mokymus  apie  struktūrinius  lyčių  nelygybės  aspektus  visuomenėje 
universitetų dėstytojams, psichologams ir krizės centrų darbuotojams Kirgizijos respublikoje.

Projekto trukmė: 2009 Sausis – Gegužė

Projekto veiklos:

 LGPC  ekspertai  Margarita  Jankauskaitė  ir  Vilana  Pilinkaitė-Sotirovič  sudarė  mokymų 
programą apie struktūrinės nelygybės priežastis, lyčių pagrindu kylantį smurtą, gerąsias ES 
praktikas, darbo su smurtautoju praktikas 

 LGPC ekspertai vyko į Kirgiziją ir vedė  dviejų dienų seminarą tikslinei grupei, ir vienos 
dienos seminarą krizės centrų darbuotojams, siekiant padėti parengti programas darbui su 
smurtautojais. 

Projekto koordinatorius: Sorošo fondas Kirgizija

Projekto rėmėjas: Europos Komisija

 

4. Kiti projektai

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/DAPHNEeng/oprojektu.htm


 

4.1. Kaimo moterų centrų stiprinimas, siekiant demokratizavimo tikslų Gruzijoje 
TASO fondas Gruzijoje pakvietė LGPC direktorę Virginiją Aleksejūnę pristatyti tarptautinę patirtį 
dviejų dienų mokymuose, siekiant integruoti 3 pagrindinius dalykus:

1. Lyčių lygybės klausimai ES valstybėse

2. Įstatymai ir politikos principai lyčių lygybės srityje kaip esminė sąlyga visuomenės socialinei-
ekonominei raidai

3. darbo strategijos lyčių lygybės srityje savivaldybių lygmeniu

Seminarai  vyko  2  kaimo  bendruomenių  centruose  Gruzijoje.  Buvo  surengtas  Gruzijos  moterų 
judėjimo ir TASO fondo darbuotojų  susitikimas Tbilisyje.  

 

4.2. Paramos įnašas organizacijai
LGPC dalyvavo naujoje Baltijos-Amerikos partnerystės programos iniciatyvoje dėl paramos įnašo 
(endowment).  Tai  novatoriškas  paramos  NVO  mechanizmas  Lietuvoje.  10  stipriausių  NVO 
Lietuvoje (tarp jų ir LGPC)  gavo tokią paramą. Tai buvo antroji suteiktos paramos dalis Centrui.

 

4.3.  Tarptautinio  Lyčių  Politikos  Tinklo  Generalinė  Asamblėja  ir  mokymai  apie  moterų 
politinį dalyvavimą ir reprezentaciją. Stambulas, Turkija
2009  m.  Sausio  20-23  LGPC  direktorė  Virginija  Aleksejūnė  ir  projektų  vadovė  Margarita 
Jankauskaitė  dalyvavo  Tarptautinio  Lyčių  Politikos  Tinklo  Generalinėje  Asamblėjoje  ir 
mokymuose, kuriuos parengė Demokratijos ir Rinkimų Pagalbos institutas.

 

4.4. JTVP Lygios galimybės ir moterų teisės
LGPC projektų vadovė Margarita  Jankauskaitė  dalyvavo JTVP-Ukraina rengtame lyčių lygybės 
ekspertų  konkurse  ir  laimėjo  lektorių  konkursą  skaityti  paskaitas  mokymuose  mokytojams  nuo 
liepos mėn. iki  2010 balandžio mėn. Ukrainoje.  Margarita  periodiškai  vyko į  Ukrainą ir  vykdė 
mokymus pagal 3R metodiką. Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir metodologinių žinių apie lyčių 
lygybę ir jos nuostatų integravimą į ugdymo procesą.  

 

4.5. Europos lyčių ir lygybės politika 
Nuo 2007m. LGPC projektų koordinatorė Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo ES FP6 projekte 
   "QUING: Quality in Gender+ Equality Policies". 2009 m. atliko ES ir Lietuvos lyčių lygybės 
politikos analizę, parengę pranešimą tarptautinei konferencijai,  kurioje dalyvavo 2009 spalio 1-4 
dienomis.

 

4.6. Narystė Vystomojo Bendradarbiavimo Platformoje
Nuo  2007  m.  LGPC  aktyviai  dalyvauja  Vystomojo  Bendradarbiavimo  Platformos  veikloje. 
Margarita  Jankauskaitė  dalyvavo  vasaros  mokykloje  apie  vystomojo  bendradarbiavimo  įgūdžių 
stiprinimą  Rumunijoje 2009 m. birželio 21-30 d. 

 

4.7. Elektroninis LGPC bibliotekos katalogas
LGPC kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra parengusi bendrą bibliotekos elektroninį 



katalogą, kurį periodiškai atnaujina (http://www.gap.lt/library_search

 

4.8. LGPC logotipas ir interneto svetainė
LGPC  atnaujino  savo  logotipą  ir  interneto  svetainę.  Buvo  sukurta  koncepcija  ir  įvaizdis. 
Atnaujinimo darbai jau eina link pabaigos.  

 

4.9. Bendradarbiavimas su M. Riomerio ir Vilniaus Universitetais
LGPC glaudžiai  bendradarbiauja  su  universitetais.  Kasmet  studentai  iš  M.Riomerio  ir  Vilniaus 
universitetų atvyksta atlikti dalykinės praktikos. Studentai dalyvauja LGPC įgyvendinamų projektų 
veiklose, tvarko elektroninį bibliotekos katalogą bei renka tyrimams medžiagą.

 

 4.10. Naujų projektų paraiškų parengimas
2009 LGPC dalyvavo 6 konsorciumuose ESF projektų „Šeimos ir darbo derinimas“ konkurse. 2 
konsorciumai, kuriuose dalyvauja LGPC, laimėjo. 

 

Sausio  mėnesį  LGPC kartu  su  Europos  moterų  verslininkų  asociacija  parengė  projektą  „Lyčių 
lygybė valdyme - demokratijos  garantas“ ir pateikė Norvegijos –Lietuvos finansinių mechanizmų 
paramos  fondui.  Projektas  buvo  atrinktas  finansavimui,  tačiau  partnerė  organizacija  –  Europos 
moterų verslininkų asociacija – atsisakė įgyvendinti šį projektą dėl sudėtingų finansinių paramos 
valdymo reikalavimų.  

   

LGPC kartu  su partneriais  Lygių  galimybių  kontrolieriaus  tarnyba ir  Žmogaus  teisių  stebėjimo 
institutu  pateikė  paraišką  Europos  Komisijai  projektui  „Tarpkultūrinis  dialogas:  informacija, 
prevencija, apsauga“ finansuoti. Parama šiam projektui negauta dėl menko tarptautinių partnerių 
dalyvavimo.

 

LGPC pateikė du projektų pasiūlymus žmogaus teisių gynimo srityje JAV ambasadai.  Projektas 
„Trauma ir  įgalinimas“ skirtas šeiminio smurto aukų reabilitacijai  yra  paremtas. Kitas projektas 
„Įvairovės  ugdymas mokyklose“ skirtas teorinių žinių ir  praktinių įgūdžių formavimui žmogaus 
teisių ir tolerancijos srityje nebuvo paremtas. 

 

LGPC bendradarbiaudamas su Socialinės partnerystės fondu „Magnum Bonum“ parengė projektą 
„Mokykla visiems“ apie trečiųjų šalių integracijos poreikius ir iššūkius ir pateikė Europos Trečiųjų 
Šalių Integracijos Fondui. Projektas yra atrinktas finansavimui.

 

5. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, pasisakymai žiniasklaidoje 
 

2009 m. vasario mėn. LGPC darbuotojos buvo pakviestos į apvalaus stalo diskusiją Švietimo ir 
mokslo ministerijoje, kur pristatė mokymo priemonę „Galime keisti(s)“ švietimo centrų vadovams 

 

2009 m. kovo 6-11 d. LGPC kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu planavo surengti taikias 
eitynes „Už įvairovę, prieš rasizmą“ kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šios 



eitynės turėjo tapti alternatyva ultradešiniųjų patriotinio jaunimo organizacijų kasmet rengiamoms 
akcijoms, kurios turi aiškų ksenofobinį ir fašistinį raiškos braižą. 2009 m. radikalios organizacijos 
gavo  savivaldybės  leidimą  žygiuoti  Vilniaus  pagrindinėmis  gatvėmis,  tuo  tarpu  žmogaus  teises 
ginančios  organizacijos  leidimo eitynėms negavo neva dėl  policijos  ribotų galimybių saugumui 
užtikrinti.   Tokiu  draudimu  Vilniaus  savivaldybė  pažeidė  piliečių  į  taikius  susirinkimus 
konstitucines teises. Šį savivaldybės sprendimą LGPC ir ŽTSI užginčijo teisme. Bylinėjimasis vis 
dar vyksta.

 

2009 balandžio 30 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo radijo laidoje dėl moterų pavardžių lietuvių 
kalboje keitimo. Ši laida buvo skirta aptarti viešą Lietuvos akademikų pareiškimą, kad įstatymais 
įtvirtintos neutralios moteriškos pavardės neigiamai veikia tautos moralę.  Margarita Jankauskaitė 
kartu  su  Lygių  galimybių  kontrolieriaus  tarnybos  atstove  pateikė  kritinius  argumentus  tokiai 
pozicijai paneigti. 

 

2009 birželio 9 d. Knygos „Feminist conversations. Women, trauma and empowerment in post-
transitional  societies”  pristatymas  Vilniaus  m.  Motinos  ir  vaiko  pensione.  LGPC  projektų 
koordinatorė  Vilana  Pilinkaite-Sotirovič  parengė  straipsnį  šiai  knygai  apie  šeiminio  smurto 
problematiką lyčių lygybės politikos diskurse Lietuvoje. 

 

2009  balandis-rugsėjis.  Margarita  Jankauskaitė  vykdė  mokymus  žurnalistams  apie  daugialypę 
diskriminaciją pagal PROGRESS programą. 

 

Nuo  vasario  mėnesio Margarita  Jankauskaitė  ir  Vilana  Pilinkaitė-Sotirovič  prisijungė  prie 
neformalaus moterų mokslininkių tinklo ir nuolat dalyvauja tinklo susitikimuose ir diskusijose. 

 

2009 rugsėjo 5-10 LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė dalyvavo ODHIR surengtame  žmogaus 
teisių gynimo forume Varšuvoje ir pristatė Lietuvos NVO poziciją dėl lyčių lygybės Lietuvoje.

 

2009 lapkričio 5-6 Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo ESBO žmogiškosios dimensijos susitikime 
Vienoje, kur pristatė Lietuvos padėtį smurto prieš moteris srityje. Dalyvavimą susitikime parėmė 
URM. 

 

2009  gruodžio  5-6  d. Vilana  Pilinkaitė-Sotirovič  dalyvavo  tarptautinėje  konferencijoje,  kurią 
organizavo  Europos  Pilietinio  Ugdymo  Centras.  Konferencijoje  LGPC pristatė  leidinį  „Galime 
keisti(s)“ tarptautinei bendruomenei. 
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