Viešosios įstaigos Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)
2010 m. veiklos ataskaita
LGPC steigėjai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei nevyriausybine
organizacija Kauno moters uţimtumo 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,
amţiaus, 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, amţiaus grupių, tautinių, etninių maţumų,
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 ţmonės.
LGPC veiklos finansavimas – programinis.
LGPC
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1. Lyčių lygybės integravimas
1.1. Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai
(SUCCESS)
Projekto tikslas: suteikti ţinių apie ES politiką šeimos ir darbo derinimo srityje, geras
praktikas, sudarant palankias sąlygas darbingo amţiaus ekonomiškai aktyviems
asmenims derinti šeimos, asmeninio gyvenimo ir darbo įsipareigojimus bei skatinant
darbo organizavimo formų įvairovę, ugdant tolerantišką poţiūrį į šeimos įsipareigojimų
turinčius darbuotojus.
Projekto trukmė: 2009 – 2012
Projekto veiklos 2010:
o LGPC ptravedė 30 seminarų darbdaviams ir savivladybių administracijų
darbuotojams įvairiuose Lietuvos regionuose:
o 18 seminarų vyko darbdaviams. Apmokyta 148 darbdavių apie šeimos ir
darbo derinimo politiką, principus ir galimybes darbovietėje.
o 12 seminarų vyko savivaldybių darbuotojams. 93 darbuotojai išklausė
paskaitas apie šeimos ir darbo derinimo politiką, institucinius
mechanizmus, praktinį taikymą ir ES šalių gerąsias praktikas.
Projekto koordinatorius: Kauno moters uţimtumo ir informacijos centras
Projekto remėjas: Europos Socialinis Fondas
1.2. Projektas „KAIP: kompleksinis atsakas į problemas“
Projekto tikslas: taikant mokymų ir konsultacijų metodus, pateikti inovatyvių ir
kompleksinių priemonių paketą, sprendţiant socialinės atskirties problemas, socialiniams
darbuotojams, kurie teisiogiai dirba su asmenimis ir šeimomis, paţeidţiamais dėl skurdo
rizikos, nedarbo ir socialinės atskirties.
Projekto trukmė: 2009 geguţė – 2011 birţelis
Projekto veiklos 2010:
o LGPC parengė seminarų ciklų, skirtų socialiniams darbuotojams, savanoriams ir
personalui dirbančiam su socialinės rizikos individais ir šeimomis, programų
turinį
o LGPC suorganizavimo profesionalių mokymų seminarų ciklus socialiniams
darbuotojams iš 5 savivaldybių.
o LGPC ekspertai konsultavo, rengiant metodologinę priemonę socialiniams
darbuotojams, kurios tikslas padėti integruoti kompleksinius teorinius poţiūrius į
socialinį darbą.
o LGPC aktyviai padės kuriant socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų teikėjų
bendradarbiavimo tinklą, siekiant veiksmingesnio darbo su socialinės rizikos
asmenimis ir šeimomis.
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Projekto koordinatorius: JTVP – Lietuva
Projekto remėjas: Europos Socialinis Fondas
1.3. Pasipriešinimo religiniam fundamentalizmui strategijos ir ššūkiai. Lietuvos
patirtis
Projekto tikslas: aprašyti katalikiško fundamentalizmo apraiškas viešajame Lietuvos
gyvenime, pateikti pavyzdţių apie neigiamą jo įtaką moterų teisių įtvirtinimui ir
pristatyti organizacijų, ginančių moterų teises, strategijas pasipriešinti religiniam
fundamentalizmui.
Projekto trukmė: 2008-2009
Projekto rezultatas:
o LGPC ekspertų parengtas straipsnis AWID leidinyje
http://www.awid.org/eng/About-AWID/AWID-Initiatives/Resisting-andChallenging-Religious-Fundamentalisms/CF-Case_Studies
Projekto remėjas: AWID
2. LYGIOS GALIMYBĖS
2.1. Lietuvos piliečių atvirumo bei socialinių ryšių su trečiųjų šalių piliečiais
stiprinimas – „Mokykla visiems“
Projekto tikslas: stiprinti pasitikėjimo santykius tarp Lietuvos visuomenės ir trečiųjų
šalių piliečių, vykdant veiklas didţiųjų Lietuvos miestų mokyklose, ir formuoti gebėjimą
prisitaikyti prie įvairovės nuo ankstyvo amţiaus, kuomet susiformuoja pagrindiniai
stereotipai, bei skatinti kitų kultūrų paţinimą, kultūrinį dialogą ir pritarimą integracijai
mokyklose.
Projekto trukmė: 2010 sausis - gruodis
Projekto veiklos:
o LGPC ekspertai vykdė mokomuosius seminarus 75 mokytojams iš 10 Lietuvos
mokyklų, kuriuose aptarti kultūrinio pliuralizmo ir globalaus pasaulio iššūkiai,
problemos bei jų sprendimo būdai; ir pristatyta darbui su moksleiviais ir
mokyklos bendruomene mokomoji priemonė, integruojanti mokslines įţvalgas,
gerąsias praktikas ir interaktyvaus darbo su moksleiviais metodus
o LGPC konsultavo projekte dalyvaujančias mokyklas vykdyti renginius ir
susitikimus su trečiųjų šalių piliečiais mokyklose, įtraukiant mokyklos
bendruomenę.
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o LGPC ekspertai parengė metodinio leidinio turinį, surinko ir pateikė
interaktyvius praktinius uţsiėmimus ir aprašė gerąsias projekte dalyvaujančių
mokyklų veiklos praktikas.
o LGPC organizavo konferenciją, kurioje dalyvavo virš 200 mokytojų iš visos
Lietuvos ir susipaţino su projekte dalyvaujančių mokyklų veiklomis ir
pasiektais rezultatais.
o LGPC ekspertai parengė 6 informacinius pranešimus apie renginius mokyklose
ir paviešino elektroninėje ţiniasklaidoje, regioninėje ir pedagogų bendruomenei
skirtoje spaudoje.
Projekto partneris: Socialinės partnerystės fondas „Magnum Bonum“:
Projekto remėjas: Europos Trečiųjų šalių piliečių intergacijos fondas
2.2. ENAR (European Network against Racism - Europos Tinklas Kovai prieš
Rasizmą)
2006 m. Lietuvos NVO, dirbančios ţmogaus teisių gyvnimo 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:
o Tolerancijos, lygybės ir nediksriminavimo nuostatų sklaida
o Bendradarbiavimas su Lietuvos NVO, įgyendinant ţmogaus teisių principus ir
tikslus Lietuvos visuomenėje
Veiklos:
o Dalyvavimas ENAR generalinėje asamblėjoje Briuselyje 2010 m. berţelio 24-26
d.
o Parengtas pareiškimas dėl Romų migrantų iš Rumunijos ir Bulgarijos padėties
Prancūzijoje, išreiškiant pasipiktinimą dėl Prancūzijos vyriausybės veiksmų
deportuoti Romus. Laiškas buvo nusiųstas ES komisarei Vivien Reding,
Prancūzijos ambasadoriui Lietuvoje ir Lietuvos Vyriausybei.
o Lietuvos situacijos analizė
o ES gerų praktikų sklaida
Projekto koordinatorius: Lietuvos ţmogasu teisių centras
Projekto parneriai:
Lygių glaimybių pėltros centras
Pilietinių iniciatyvų centras
Romų bendruomenės centras
3. SMURTAS PRIEŠ MOTERIS
3.1. Trauma ir įgalinimas
Projekto tikslas: suteikti pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje,
įgalinant ir stiprinant jų pasitikėjimą savimi; sudaryti sąlygas kolektyvinei veiklai, kurią
vykdydamos nukentėjusios nuo smurto moterys palengvina potrauminį gijimą; parengti
pilotinį modelį išgyvenusių smurtą moterų bendruomenės kūrimui.
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Projekto trukmė: 2009 m. spalis – 2010 m. spalis.
Projekto veiklos:
o Parengtos ir pravestos 6 amatų dirbtuvės Motinos ir vaiko pensione.
o Suorganizuota apvalaus stalo diskusija tarp moterų NVO, krizių centrų ir nuo
smurto nukentėjusių moterų, siekiant pasidalinti idėjomis ir galimybėmis
bendradarbiavimui ir bendruomenės stiprinimui siekiant smurto prieš moteris
veiksmingos prevencijos.
Projekto rėmėjas: JAV ambasada Lietuvoje.
3.2.Susitikimas su Prezidente Dalia Grybauskaite
LGPC ėmėsi iniciatyvos organizuoti moterų NVO susitikimą su LR Prezidente Dalia
Grybauskaite ir aptarti lyčių nelygybės ir smurto prieš moteris problemas. Susitikimas
įvyko 2010 m. balandţio 30 d. Motinos dienos išvakarėse. Jame dalyvavo aktyviausios
moterų NVO iš Vilniaus, Kauno, Kretingos ir kitų miestų, parlamentarės, atstovai iš
Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų. Su prezidente buvo
aptarta lyčių lygybės politikos prioritetų nepaisymas Vyriausybės darbe, įstatyminės
bazės, sprendţiant smurto prieš moteris problemą neefektyvumą bei paramos moterų
NVO skyrimo ribotumą.
Prezidentė išreiškė palaikymą moterų NVO iškeltoms problemoms spręsti ir paţadėjo
stebėti įstatymo dėl smurto šeimoje priėmimo eigą ir ţadėjo vetuoti, jeigu privataus
kaltinimo tvarka būtų palikta.
3.3. Dalyvavimas Seimo Ţmogaus teisių komitete sudarytoje darbo grupėje dėl
įstatymo „Apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje“ parengimo.
LGPC ekspertė Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo darbo grupėje rengiant įstatymo
„Aspaugos nuo smurto privačioje erdvėje “ projektą ir iš esmės pakeitė pirmąjį
Vyriausybės parengtą įstatymo projektą.
Kartu su eksperte Jolanta Samuolyte, LGPC ekspertai inicijavo Vyriausybės parengto
pirmojo įstatymo projekto tarptautinę ekspertizę, kreipdamiesi į JAV ekspertus Minesotos
Ţmogaus teisių gynėjus (Minesota Human Rights Advocates). JAV ekspertė Cheryl
Thomas pateikė savo išvadas dėl įstatymo nuostatų ribotumo ir neaiškaus teisinio
reglamentavimo. Šias išvadas LGPC išplatino Seimo Ţmogaus komiteto sudarytos darbo
grupės nariams ir siekė perkelti į naujai rengiamą įstatymo projektą. Deja, į daugelį
pastabų nebuvo atsiţvelgta, aiškinant būtinybe derinti įstatymo projektą prie
egzistuojančių kodeksų.
2010 m. lapkričio 25 d. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo spaudos konferencijoje
Seime minint 16 dienų akcijos kovai su smurtu prieš moteris pradţią.

4. Kiti projektai
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4.1. Bendradarbiavimas Tarptautinio Lyčių Politikos Tinklo veiklose
2010 sausio mėn. Tarptautinis Lyčių Politikos Tinklas (TLPT) organizavo Tinklo narių
susitikimą, siekiant aptarti strateginį Tinklo veiklos planą. Sustikime LGPC direktorė
Virginija Aleksejūnė buvo išrinkta Tinklo Valdybos nare.
Kaip Valdybos narė Virginija Aleksejūnė dalyvavo TLPT strateginiame susitikime
Stambule, Turkijoje, kuriame aptarti numatytų projektų vykdymo planai bei derinamo
pozicijos AWID konferencijai.
2010 m. spalio mėn. Virginija Aleksejūnė dalyvavo AWID strateginėje konferencijoje
„Resursų mobilizavimas moterų teises ginančių organizacijų ir judėjimų veiklai Pietryčių
ir Vidurio Europos bei NVS regione“. Renginys vyko Tbilisyje, Gruzija. Konferencijoje
dalyvavusios moterų judėjimo aktyvistės ir lyderės dalinosi savo patirtimi
bendradarbiaujant su donorais ir uţtikrinant veiklų tęstinumą, siūlė strategijas
uţtikrinančias resursų mobilizavimą moterų teisių gynimui ir dalinosi bendradarbiavimo
galimybėmis ateityje. Virginija Aleksejūnė pristatė TLPT tikslus, misiją, strategiją ir
veiklos rezultatus.
Spalio-lapkričio mėn. LGPC ekspertai bendradarbiaudami su TLPT parengė projektą
Vidurinės Azijos moterų lyderių mokymams ir pateikė tarptautiniams donorams. LGPC
ekspertai parengė projekto koncepciją, aprašė turinį ir numatė mokymų programą.
Projektą sutiko finansuoti Oxfam Novib foundation. Nuo lapkričio mėnesio vyko dalyvių
iš Kirgizijos, Tadţikijos ir Uzbekijos atranka, pagal LGPC parengtą anketavimo
metodiką. Mokymai, kuriuos ves LGPC ekspertai, numatyti 2011 m. sausio mėnesį.
Gruodţio mėnesį TLPT pakvietė LGPC ekspertus pravesti mokymus apie lyčių lygybės
integravimą Ukrainos Moterų Centre. Mokymų programa apėmė lyčių lygybės politikos
integravimo mechanizmus ir lyderystės ugdymo kompetencijas.
4.2. Bendradarbiavimas su Europos Parlamento Informacijos Biuru ir Europos
Komisijos atstovybe
2010 m. kovo mėn. 4-5 d. Europos Parlamento informacijos biuras pakvietė LGPC
ekspertus parengti pranešimų ir interaktyvių veiklų program Eurpos Sąjungos
informacijos tinklo dalyviams ir šią vykdyti mokymus pagal šią programą. Buvo
apmokyta 80 dalyvių. Mokymų tikslas: pagilinti ţinias apie įvairialypę diskriminaciją,
socialinės atskirties prieţastis ir pasekmes ir pateikti projektų idėjas ir planusEuropos
dienai minėti geguţės mėnesį.
Kasmet LGPC ekspertė Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvauja komisijoje vertinant
ţurnalistų straipsnius konkurse “Uţ įvairovę - prieš diskriminaciją”, kurią remia Europos
Komisija.
.
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4.3. Bendradarbiavimas su uţsienio šalių ambasadomis Lietuvoje
JAV ambasada Lietuvoje organizavo keletą renginių, į kuriuos kvietė LGPC ekspertus.
JAV ambasadorė A. Derse surengė dalykinius pietus su LGPC ekspertais, per kuriuos
buvo aptarta Lietuvos lyčių lygybės politikos gairės ir trūkimai, moterų padėties
problemos ir nevyriausybinių organizacijų veiklos iššūkiai dabartiniame kontekste.
2010 m. geguţės mėn. JAV ambasada organizavo seminarą apie socialinio pobūdţio
kampanijų rengimą. Seminarą vedė lektorius iš JAV, kuris pateikė tiek teorinių tiek
praktinių įţvalgų, rengiant veiksmingas socialines akcijas. LGPC bendradarbiavo su JAV
ambasados darbuotojais, teikiant informaciją apie potencialius seminaro dalyvius ir
pasiūlymus dėl seminaro turinio.
2010 m. rugsėjo mėn. JAV ambasadorė pakvietė LGPC direktorę Virginiją Aleksejūnę
dalyvauti dalykiniame Moterų lyderių susitikime ir diskusijoje „Ką reiškia būti moterimilydere šiuolaikinėje visuomenėje“. Susitikime dalyvavo JAV aukšto rango karininkė
Major General Jessica L. Wright.
2010m. kovo mėn. Švedijos ambasada kveitė LGPC atstovę Margaritą Jankauskaitę
dalyvauti diskusijoje su kitomis ţmogaus teisių institucijomis apie artėjančio Baltic Pride
pasirengimą, bendrą situaciją ir problemas.
4.4. Bendradarbiavimas su Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija
(ESBO)
Geguţės 6-7 d. LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė dalyvavo ESBO Ţmogaus teisių
dimensijos konferencijoje Vienoje, kurioje diskutuota apie lyčių lygybės politikos
iššūkius. Virginija Aleksejūnė pristatė trumpą institucinių lyčių lygybės mechanizmų
Lietuvoje apţvalgą, pateikę gerųjų praktikų pavyzdţius.
ESBO ODHIR sektorius pakvietė LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė kartu su lyčių
ekspertais Zulfia Kočorbajeva (Kirgizstanas) ir Tatjana Kmetova (Bulgarija) ir sudarė
tarptautinę lyčių lygybės ekspertų grupę pravesti seminarus tęstinėje ESBO/ODHIR
programoje „Ţmogaus teisių ir demokratizacijos palaikymas Rytų Europoje“. Seminarų
tikslas – suteikti savivaldybių tarybų nariams teorinių ir praktinių ţinių, kaip integruoti
lyčių lygybės politikos apsektus vietos savivaldos darbe. Ši tarptautinė ekspertų grupė
dirbo Ukrainoje.
Lapkričio 3 d. ESBO Lyčių lygybės sektoriaus vyriausioji patarėja Jamila Seftaoui
apsilankė LGPC ir aptarė bendradarbiavimo galimybes 2011 metais, kai Lietuva perims
pirmininkavimą ESBO.
4.5. JTVP Lygio galimybės ir moterų teisės
LGPC projektų vadovė Margarita Jankauskaitė dalyvavo JTVP-Ukraina rengtame lyčių
lygybės ekspertų konkurse ir laimėjo lektorė konkursą. Margarita periodiškai vyko į
Ukrainą ir vykdė mokymus pagal 3R metodiką. Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir
metodologinių ţinių apie lyčių lygybę ir jos nuostatų integravimą į ugdymo procesą.
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Taip pat ji organizavo studijų vizitus Ukrainos ekspertams apsilankyti Lietuvos
institucijose.
4.6. Narystė Vystomojo Bendradarbiavimo Platformoje
Nuo 2007 m. LGPC aktyviai dalyvauja Vystomojo Bendradarbiavimo Platformos
veikloje.
o Vasario mėn. Virginija Aleksejūnė dalyvavo VB Platformos konferencijoje ir
pristatė trumpą prezentaciją apie lyčių lygybės politikos integravimo
mechanizmus VB politikoje.
o Birţelio 6-8 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo studijų vizitė Briuselyje, kur
aplankė ES institucijas dirbančias VB srityje
o Lapkričio mėn. Margarita Jankauskaitė skaitė paskaitą apie lyčių lygybę ir VB .
4.7. Dalyvavimas 10-me Azijos-Europos Fondo seminare
Liepos 7-9 d. LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė dalyvavo 10-me neformaliame
seminare „Ţmogaus teisės ir lyčių lygybė“, kurį organizavo Azijos-Europos Fondas
Maniloje, Filipinuose. Seminare buvo aptartos įvairių šalių patirtys, sprendţiant lyčių
lygybės ir moterų įgalinimo klausimus. Virginija Aleksejūnė dalyvavo darbo grupėje,
kurios uţduotis buvo strategijų kūrimas sprendţiant moterų socialinės atskirties
problemas.
4.8. Elektronis 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
4.9. LGPC logotipas ir interneto svetainė
LGPC atnaujino savo logotipą ir interneto svetainę. Buvo sukurta koncepcija ir įvaizdis ir
uţbaigti svetainės atnaujinimo darbai.
4.10. Naujų projektų paraiškų parengimas
LGPC pastoviai dirba, ieškodamas galimybių naujiems projektams lyčių lygybės,
antidiskriminacijos ir lygių galimybių srityje įgyvendinti
Kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba LGPC parengė projektą „Lyčių lygybės
aspekto integravimas valdyme“ ir pateikė paraišką Europos Komisijai. Projektas atrinktas
finansavimui ir prasidės nuo 2010 m. gruodţio 1 d.
LGPC bendradarbiaudamas su Socialinės partnerystės fondu „Magnum Bonum“ parengė
projektą „Mokykla visiems 2“ apie trečiųjų šalių integracijos poreikius ir iššūkius ir
pateikė Europos Integracijos Fondui. Projektas yra atrinktas finansavimui. Kitas projektas
„Mano mokinys – uţsienietis“ parengtas kartu su partneriu „Švietimo Kokybės
Asociacija“, kuriame siekiama parengti mokyklų bendruomenes dirbti su imigrantais

8

vaikais ir palengvinti jų integracijos eigą. Projektas pateiktas Europos Integracijos Fondui
ir atrinktas finansavimui.
Kartu su partneriu Jaunimo akademija parengė projektą „Atviras kodas – pilietis“ ir
pateikė Švietimo Ministerijai.
5. DALYVAVIMAS SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE, PASISAKYMAI
ŢINIASKLAIDOJE
Sausio 7-8 ir sausio 12-13 d. Margarita Jankauskaitė ir Vilana Pilinkaitė-Sotirovič vykdė
seminarus lyčių lygybės tema Kalėjimų departamento darbuotojams
Kovo 8 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo TV laidoje „Valanda su Rūta“ , kuri buvo
skirta tarptautinei moters dienai minėti.
Kovo 9 d. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo diskusijoje apie smurto prieš moteris
teisines-institucines problemas Žinių radijo laidoje.
Nuo balandţio mėn. LGPC dalyvauja Nacionalinio Forumo uţ lygybė ir įvairovę veiklose
stebėtojo teisėmis.
Balandţio 12 d. Virginija aleksejūnė ir Margarita Jankauskaite dalyvavo Demokratijų
Bendrijos Lyčių lygybės ir moterų teisių skyriaus darbo grupės susitikime. Darbo grupės
susitikimui vadovavo JAV Departamento specialioji ambasadorė Melanne Verveer ir
Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Diskusijose buvo numatyti darbo prioritetai,
veiklų tikslai ir gairės. Diskusijoje išskirtos keturios esminės temos, kuriose numatyta
dirbti – tai moterys ir valdymas, moterys ir ekonomikos plėtra, moterys ir smurto
prevencija, ir moterys, taika bei saugumas.
Balandţio 30 d. LGPC kartu su 15 ţmogaus teisių organizacijomis pasirašė bendrą
pareiškimą, kuriame deklaruojama kad nedalyvaus valstybės šeimos politikos
svarstymuose kol nebus atšaukta diskriminuojanti Valstybės šeimos politikos koncepcija,
įtvirtinanti tik santuokoje gyvenančių heteroseksualių asmenų sąjungą.
Geguţės 5-8. LGPC dalyvavo Baltic Pride Lietuvoje renginiuose. Margarita Jankauskaitė
pravedė seminarus studijų be diskriminacijos tema tarptautinei studentų grupei ir
dalyvavo spaudos konferencijoje šia tema. Geguţės 6d. Maragrita Jankauskaitė dalyvavo
tiesioginėje TV laidoje „Valanda su Rūta“, kurioje diskutuota apie Balti Pride renginius ir
visuomenės nuostatas. Geguzės 7 d. LGPC dalyvavo Blatic Pride konferencijoje ir
eisenoje Vilniuje.
Geguţės 11d. Margarita Jankauskaitė moderavo diskusiją apie lygias galimybes, kurią
organizavo Valstybės Jaunimo reikalų departamentas.
Geguţės 12 d. Margarita Jankauskaitė skaitė viešą paskaitą apie lyčių lygybę Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto studentams.
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Birţelio 19 d. LGPC dalyvavo ES Lyčių lygybės instituto atidarymo renginiuose. Taip
pat LGPC ekspertai buvo įtraukti konsultuojantis dėl renginių turinio, formos ir
programos.
Birţelio 28 d. LGPC ekspertai dalyvavo Lietuvos gėjų lygos organizuotame seminare ir
diskusijose apie Jakartos principus.
Birţelio 30 d. Margarita
Jankauskaitė vedė seminarą apie lygias galimybes
nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Liepos 2-4 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo Demokratijų bendrijos Lyčių lygybės
skyriaus darbo grupės susitikime Krokuvoje ir pristatė esminius principus lyčių lygybės
politikos praktiniam įgyvendinimui. Susitikimo Krokuvoje tikslas – aptarti moterų
vaidmenį demokratizacijos procesuose.
Liepos 22-23 d. Virginija Aleksejūne dalyvavo tarptautinėje Demokratijų Bendrijos
Eurazijos regioninėje konferencijoje „Susivienykime Sėkmei“ (Coalesce for Success).
Spalio 1 -2 d. ŢIV infektuotų moterų ir jų šeimų Asociacijos kvietimu Margarita
Jankauskaitė skaitė paskaitą apie lyčių lygybės politiką seminare.
Spalio 11 d. Vilana Pilinkaitė-Sotirovic dalyvavo EK sudarytoje Ţurnalistų straipsnių
vertinimo komisijoje siekiant nominuoti geriausius ţurnalistų straipsnius kampanijoje
„Uţ įvairovę – prieš diskriminaciją“
Spalio 18 d. Dingusių ţmonių organizacijos kvietimu Margarita Jankauskaitė slaitė
paskaitą apie lyties pagrindu patiriamą smurtą konferencijoje prekybos ţmonėmis tema.
Spalio 29d. Lietuvos ţmogaus teisių centro kvietimu Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo
viešoje diskusijoje apie lyčių lygybę, kuri buvo organizuojama kaip AD HOC:
Nepatogaus filmo festivalio dalis
Lapkričio 4-8 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo tarptautiniame moterų organizacijų
sustikime Stambule (WOMANist)
Lapkričio 12 d. Lietuvos Meno Kritikų Asociacijos kvietimu Margarita Jankauskaitė
skaitė pranešimą apie moterų reprezentacijas ţiniasklaidoje
Lapkričio 16 d. Margaritą Jankauskaitė pateikė komentarus Lietuvos nacionaliniam
radijui apie toleranciją visuomenėje.
Lapkričio 17 d. Margarita Jankauskaitė dalyvavo viešuose debatuose apie šeimą ir
santuoką, kurią organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Lapkričio 25 d. Margarita Jankauskaite dalyvavo diskusijoje apie ţmogaus teises radijo
laidoje
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Gruodţio 3-4 d. Lietuvos studentų sąjungos kvietimu Margarita Jankauskaite vedė
seminarus apie lyčių lygybę universitetų studentams
Gruodţio 10 d. Margarita Jankauskaite vedė seminarą apie lyčių lygybę gydytojams.

6. Publikacijos
Įvairovei atvira mokykla. Kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo (Vilnius, 2010).
Verslas už įvairovę. Geros praktikos pavyzdžiai verslo įmonėse (Vilnius, 2010).
Margarita Jankauskaite.. „Kairo veiksmų programos įgyvendinimas Lietuvoje: ţingsnis
pirmyn, du atgal.“ in Conference materials on 15 Years anniversary of the UN Cairo
Conference Action Plan compiled by M. Pavilioniene. (Vilnius, 2010)
Vilana Pilinkaite-Sotirovic. „Multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“
(„Multicultural education in schools“) review article in Tolerancija ir multikultūrinis
ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose (Vilnius, Kaunas, 2010)

Virginija Aleksejūnė
LGPC direktorė
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