Viešosios įstaigos Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)
2011 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.
2011 metais centre dirbo 4 žmonės. Nuo 2011 m. spalio mėn. Centre įdarbintas naujas
darbuotojas – lyčių lygybės ekspertas.
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 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 2011:
o LGPC tęsė projekto veiklas ir vedė seminarus darbdaviams ir savivaldybių
administracijų darbuotojams įvairiuose Lietuvos regionuose. LGPC ekspertai
suteikė žinių ir informacijos 87 savivaldybių administracijų darbuotojams ir 19
darbdavių šeimos ir darbo derinimo klausimais
Projekto koordinatorius: Kauno moters užimtumo ir informacijos centras
Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas
1.2. Sisteminis lyčių lygybės integravimas valstybės valdyme
Projekto tikslas: suteikti žinių ir praktinių įgūdžių valstybės tarnautojams ir
pareigūnams integruoti lyčių lygybę valstybės politikoje ir institucinėje sąrangoje.
Projekto trukmė: 2010 m. gruodis – 2012 m. birželis.
Projekto veiklos 2010-2011:
o LGPC atliko lyčių lygybės politikos analizę
o LGPC parengė ketverių mokymų ciklo programos koncepciją, siekiant įtraukti
naujausius ES ir nacionalinius tyrimų rezultatus ir įžvalgas.
o Pasinaudodami tarptautiniais tinklais, LGPC ekspertai identifikavo ir pakvietė
lyčių lygybės ekspertus iš Švedijos ir Belgijos ir suorganizavo mokymus Lietuvos
ekspertams apie naujausius metodus ir politikos iniciatyvas ES lyčių lygybės
srityje.
o LGPC ekspertai, parengę mokymų programą tarpministerinės lyčių lygybės
komisijos nariams ir valstybės tarnautojams, dirbantiems Seime ir Seimui
atsakingose institucijose.
o Nuo 2011 m. rugsėjo LGPC ekspertai pravedė tris seminarus: du seminarai
(rugsėjo ir lapkričio mėn.) buvo skirti tarpministerinės lyčių lygybės komisijos
nariams ir vienas (lapkričio mėn.) - valstybės tarnautojams, dirbantiems Seime ir
Seimui atsakingose institucijose.
o Parengė 2012 kalendoriaus koncepciją, kuriame integruotos vizualinės ir
tekstinės lyčių lygybės koncepcijos ir sampratos.

2

Projekto koordinatorius: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Projekto rėmėjas: Europos Komisija
1.3. Moterų lyderystės mokymai
Projekto tikslas: apmokyti ir įgalinti moteris-lyderes iš Kirgizijos, Tadžikijos ir
Uzbekijos, siekiant ilgalaikių lyčių lygybės tikslų ir moterų įtraukimo į politikos
sprendimų priėmimą.
Projekto trukmė: 2010 m. rugsėjis – 2011 m. sausis
Projekto veiklos:
o Bendradarbiaudamas su Tarptautinių lyčių politikos tinklu (TLPT), LGPC
ekspertai 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 2010 m lapkričio mėnesio vyko dalyvių iš Kirgizijos, Tadžikijos
ir Uzbekijos atranka, pagal LGPC parengtą anketavimo metodiką
o Patvirtinus projekto finansavimą, LGPC bendradarbiaudamas su TLPT parengė
anketavimo metodiką ir atliko mokymų dalyvių atranką;
o LGPC ekspertai parengė dviejų-dienų mokymų programą ir ją įgyvendino 2011
m. sausio mėnesį. Mokymai vyko Stambule, Turkijoje, siekiant sudaryti
galimybes Centrinės Azijos valstybių - Kirgizijos, Tadžikijos ir Uzbekijos moterų lyderėms aktyviai dalyvauti, susipažinti su regione esančiomis
organizacijomis ir užmegzti bendradarbiavimo tinklus.
o Mokymai praėjo sėkmingai. Dalyvavusių šalių lyderės parengė rezoliuciją,
siekiant tęsti projekto veiklas ir įtvirtinti rezultatus.
Projekto koordinatorius: Tarptautinių lyčių politikos tinklu (IGPN)
Projekto rėmėjas: OxfamNovib
1.4. Moderni darbo kultūra verslui, šeimai ir bendruomenei
Projekto tikslas: formuoti modernią darbo aplinką, atvirą įvairovės, lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principams ir skatinti socialiai atsakingo verslo kultūrą, kuri didintų
įmonės patrauklumą ir našumą.
Projekto trukmė: 2011m. kovas – 2012 m. rugpjūtis
Projekto veiklos 2011:
 LGPC ekspertai atliko Vilnius-SPA viešbučio darbuotojų apklausą su tikslu
išsiaiškinti darbuotojų supratimą apie draugiškos šeimai darbo aplinkos
atsižvelgiant į darbuotojų šeimos įsipareigojimus.
 LGPC ekspertai atliko Vilniaus-SPA viešbučio klientų apklausą, siekiant
išsiaiškinti paslaugų, orientuotų į šeimos poreikius, prieinamumą.
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LGPC vykdė 5 mokymus Vilnius-SPA viešbučio darbuotojams ir darbdaviams ir
pristatė apklausų rezultatus.

Projekto koordinatorius: JTVP -Lietuva
Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas
2. LYGIOS GALIMYBĖS
2.1. Lietuvos piliečių atvirumo bei socialinių ryšių su trečiųjų šalių piliečiais
stiprinimas – „Mokykla visiems 2 “
Projekto tikslas: stiprinti pasitikėjimo santykius tarp Lietuvos visuomenės ir trečiųjų
šalių piliečių, vykdant veiklas didžiųjų Lietuvos miestų mokyklose, ir formuoti gebėjimą
prisitaikyti prie įvairovės nuo ankstyvo amžiaus, kuomet susiformuoja pagrindiniai
stereotipai, bei skatinti kitų kultūrų pažinimą, kultūrinį dialogą ir pritarimą integracijai
mokyklose.
Projekto trukmė: 2011 m. sausis – 2012 birželis
Projekto veiklos:
o LGPC su projekto partneriu Socialinės partnerystės fondu „Magnum Bonum“
parengė studijų vizitą į Daniją su tikslu susipažinti kaip Danijoje vyksta
migrantų integracijos programos, projektai ir kitos iniciatyvos. Studijų vizito
metu buvo aplankytos Danijos valstybinės institucijos ir nevyriausybinės
organizacijos ir pasidalinta Danijos patirtimi, geromis praktikomis ir išmoktomis
pamokomis. Danijoje aplankytos Imigracijos ir Integracijos Ministerija, Danijos
pabėgėlių centras, Danijos žmogaus teisių institutas, Amnesty international,
Danijos moterų fondas ir trys vidurinės mokyklos Kopenhagoje.
o LGPC ekspertai vykdė ciklą mokomųjų seminarų 60 mokytojų iš 10 Lietuvos
mokyklų (Klaipėdos, Kauno, Kupiškio, Panevėžio, Šėtos ir Vilniaus) rudenį ir
pavasarį.
o LGPC ekspertai parengė metodinių tarpkultūrinio ugdymo priemonių
koncepciją, turinį ir dizainą.
o Du stalo žaidimai, skirtą kultūrų įvairovės ugdymui jaunesnio ir vyresnio
amžiaus moksleiviams, buvo sukurti ir parengti spaudai.
Projekto partneris: Socialinės partnerystės fondas „Magnum Bonum“
Projekto rėmėjas: Europos Trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas

2.2. Mano mokinys užsienietis
Projekto tikslas: tobulinti mokytojų ir mokyklos administracijos darbuotojų
tarpkultūrinio ugdymo ir įvairovės valdymo įgūdžius. Projektu siekiama gerinti ugdymo
aplinką mokyklose, skatinant atvirumo įvairovei vertybines nuostatas ir sudarant
palankias sąlygas trečiųjų šalių piliečių adaptacijai.
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Projekto trukmė: 2011 m. sausio 1 d. – 2012 m. birželio 30 d.
Projekto veiklos 2011:
o LGPC su partneriu parengė klausimyną ir atliko mokytojų ir mokyklų
administracijos darbuotojų apklausą, siekiant išsiaiškinti jų poreikius ir lūkesčius.
o LGPC su partneriu parengė internetinės svetainės apie įvairių šalių švietimo
sistemas turinio koncepciją;
o Parengė mokymų programas tikslinei grupei ir vykdė mokymus mokytojams ir
mokyklų administracijos darbuotojams iš visos Lietuvos nuo rugsėjo mėnesio.
o Virtulių diskusijų forumas mokytojams ir ekspertams internetinėje svetainėje
buvo parengtas ir įgyvendintas iki projekto pabaigos.
Projekto partneris: Švietimo kokybės asociacija
Projekto rėmėjas: Europos Trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas

2.3. Įvairialypė diskriminacija Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
Projekto tikslas: ištirti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų nuostatas apie pažeidžiamas
grupes ir suvokti priežastis kodėl yra palaikoma diskriminacija dėl lyties,
etniškumo/“rasės”/religijos, negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos
Projekto trukmė: 2011 m. sausis – 2011 m. liepa
Projekto veiklos:
o Parengta tyrimo metodologija ir sukurtas studentų nuostatų apklausos
klausimynas
o Vykdytos konsultacijos su viešosios nuomonės tyrimų agentūra, kuri atliko
apklausą
o LGPC ekspertai atliko studentų nuostatų apklausos rezultatų analizę ir parengė
leidinį Įvairialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose, Vilnius 2011.

Projekto koordinatorius: Lietuvos studentų sąjunga

2.4. ENAR (European Network against Racism - Europos Tinklas Kovai prieš
Rasizmą)
2006 m. Lietuvos NVO, dirbančios žmogaus teisių gyvenimo 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 nediskriminavimo nuostatų sklaida
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o Bendradarbiavimas su Lietuvos NVO, įgyvendinant žmogaus teisių principus ir
tikslus Lietuvos visuomenėje
Veiklos:
o Dalyvavimas ENAR konferencijoje Įvairovė darbovietėje ir generalinėje
asamblėjoje Briuselyje 2011 m. birželio 24-26 d.
o ES gerų praktikų sklaida kaip spręsti socialinės atskirties problemas etniškai
įvairiose bendruomenėse
o Dalyvavimas ENAR susitikime, svarstant tinklo veiklos perspektyvas ir
strategijas Briuselyje, 2011 m. lapkričio 25-27 d.
Projekto koordinatorius: Lietuvos žmogaus teisių centras
Projekto parneriai:
Lygių galimybių plėtros centras
Romų bendruomenės centras
3. SMURTAS PRIEŠ MOTERIS
3.1. Smurto prieš moteris Lietuvoje prevencija: sąmoningumo kampanija apie
veiksmingą teisinės sistemos atsaką, stabdant šeiminį smurtą
Projekto tikslas: tobulinti teisėjų, prokurorų ir policijos pareigūnų profesines
kompetencijas, sprendžiant smurto prieš moteris problemas ir pasidalinti geromis
tarptautinėmis praktikomis stabdant šeiminį smurtą.
Projekto trukmė: 2010 m. gruodis – 2011 m. balandis
Projekto veiklos:
o Šis projektas – tai didesnės prevencinės kampanijos, skirtos smurto šeimoje
problemų sprendimui, dalis. Prevencinę kampaniją inicijavo JAV ambasada
Lietuvoje, kuri pritraukė kitas ES šalių narių ambasadas, Lietuvos vyriausybę ir
nevyriausybines organizacijas.
o Bendradarbiaudamas su JAV ambasada, LGPC inicijavo dviejų JAV teisės
ekspertų – Cheryl Thomas, Minesotos žmogaus teisių gynėjų moterų programos
direktorės, ir Kathryn Quaintance, Minesotos valstijos teismo teisėjos, atvykimą į
Lietuvą su tikslu pasidalinti patirtimi su Lietuvos teisės ekspertais, teisėjais,
prokurorais ir policijos pareigūnais, kaip veiksmingai įgyvendinti smurto šeimoje
teisės aktus.
o LGPC organizavo dvejus mokymus teisėjams, prokurorams ir policijos
pareigūnams Klaipėdos regione ir Vilniaus rajone, koordinavo dalyvių
pritraukimą, komunikavo su JAV ambasada, Teisingumo ministerija, Policijos
departamentu, Generaline prokuratūra, pritraukė finansinius išteklius iš
Karališkosios Nyderlandų ambasados, konsultavo ir informavo JAV teisės
ekspertus apie Lietuvos socialinį ir teisinį kontekstą, dalyvavo rengiant mokymų
programą.
o LGPC ekspertai dalyvavo mokymuose ir padėjo vesti interaktyvius pratimus,
moderuoti diskusijas ir palaikyti dalyvių aktyvų įsitraukimą mokymų procese.
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o LGPC sukaupė dalyvių atsiliepimus apie mokymus ir stebėjo dalyvių nuostatų
kaitą ir pasirengimą efektyviau spręsti šeiminio smurto nusikaltimus.
Projekto partneriai: Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos
departamentas, Teisėjų mokymų centras prie Teisingumo ministerijos
Projekto rėmėjai: JAV ambasada ir Karališkoji Nyderlandų ambasada Lietuvoje

3.2. Sąmoningumo kampanija siekiant stabdyti smurtą prieš moteris
Nuo 2010 gruodžio mėnesio JAV ambasada organizavo sąmoningumo ugdymo
kampaniją Lietuvoje siekiant efekyvių politikos veiksmų, sustabdant smurtą prieš
moteris. Iniciatyvą palaikė Karališkoji Nyderlandų ambasada, kitos ES ambasados,
Lietuvos vyriausybė ir nevyriausybinės organizacijos. LGPC buvo aktyvus kampanijos
dalyvis, dalyvavo darbo grupės susitikimuose ir konsultacijose, siūlė diskusijų temas ir
ekspertus.
Apvalaus stalo diskusijas šioje kampanijoje organizavo JAV ir ES šalių ambasadoriai.
2010 gruodžio mėn. pirmąją diskusiją rengė JAV ambasada ir pakvietė Lietuvos
vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovus aptarti naujai parengto įstatymo dėl
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nuostatas ir teisines galimybes. 2011 m. kovo
mėn. Karališkoji Nyderlandų ambasada inicijavo apvalaus stalo diskusiją “ Švietimo
vaidmuo, kovojant su smurtu prieš moteris”. LGPC ekspertė Vilana Pilinkaitė Sotirovič
pristatė ES geros praktikos pavyzdžius, kaip šveitimas gali atlikti prevencinį darbą,
kovojant su smurtu prieš moteris. 2011 m. gegužės mėn. Suomijos ambasada pakvietė
LGPC ekspertę Margaritą Jankauskaitę moderuoti diskusiją apie prekybos žmonėmis
problematiką, ypatingą dėmesį skiriant moterų prostitucijos prevencijai per Europos
krepšinio čempionatą Lietuvoje.
Kampanija tęsėsi visus metus, JAV ambasada pastoviai komunikavo su ES ambasadomis
ir Lietuvos vyriausybe.

4. Kiti projektai
4.1. Bendradarbiavimas Tarptautinio Lyčių Politikos Tinklo veiklose
2010 sausio mėn. Tarptautinis Lyčių Politikos Tinklas (TLPT) organizavo Tinklo narių
susitikimą, kuriame LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė buvo išrinkta Tinklo Valdybos
nare.
Kaip Valdybos narė Virginija Aleksejūnė dalyvavo metiniame TLPT susitikime Prahoje
2011 spalio 15-16 d.

4.2. Bendradarbiavimas su Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija
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(ESBO)
Kovo 3-4, LGPC ekspertai dalyvavo ESBO konferencijoje “Moterų verslumas: geros
praktikos ESBO šalyse-narėse”, kurią organizavo Lietuvos vyriausybė. Konferencija
buvo vienas iš lyčių lygybės programos renginių Lietuvai pirmininkaujant ESBO. LGPC
ekspertai diskusijose kėlė struktūrinės lyčių nelygybės klausimus, ir siūlė atkreipti dėmesį
į sąveikas tarp nelygybių darbo rinkoje bei būtinumą kritiškai vertinti dominuojančias
struktūras ir įsitvirtinusias normas.
Gegužės 18-19, URM kvietimu LGPC ekspertė Vilana Pilinkaite-Sotirovic dalyvavo
ESBO Žmogaus teisių seminare apie Politinių partijų vaidmenį politikos procesuose.
Seminaras vyko Varšuvoje. LGPC ekspertė pasidalino įžvalgomis apie moterų vaidmenį
politinėse partijose ir sprendimų priėmimo srityje.
LGPC bendradarbiavo su URM organizuojant Lietuvos pirmininkavimo ESBO pabaigos
renginį lyčių lygybės tema “Išgirsti moterų balsai” 2011 gruodžio 5-6 d. LGPC padėjo
pritraukti užsienio lyčių lygybės ekspertus ir parengė du pranešimus renginyje. Margarita
Jankauskaitė skaitė pranešimą apie moterų reprezentaciją žiniasklaidoje, o Vilana
Pilinkaitė-Sotirovič skaitė pranešimą apie smurto prieš moteris teisinę reformą Lietuvoje.
4.3. JTVP Lygios 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 žinių apie lyčių lygybę ir jos nuostatų integravimą į ugdymo procesą.
Taip pat ji organizavo studijų vizitus Ukrainos ekspertams apsilankyti Lietuvos
institucijose.

4. 4. Narystė Vystomojo Bendradarbiavimo Platformoje
Nuo 2007 m. LGPC aktyviai dalyvauja Vystomojo Bendradarbiavimo Platformos
veikloje.
Rugsėjo 12-13 d. d. Virginija Aleksejūnė dalyvavo studijų vizite Suomijoje, kuriame
susipažino su Suomijos patirtimi inicijuojant ir vykdant VB projektus ir teikiant siūlymus
valstybės VB politikos strategijai ir įgyvendinimui.
4.5. Ukrainos Aukščiausios Tarybos (Verschovna Rada) narių delegacijos studijų
vizitas lyčių lygybės klausimais
LGPC priėmė Ukrainos Aukščiausios Tarybos narių delegaciją Vilniuje ir suorganizavo
susitikimus su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis lyčių
lygybės ir įvairovės srityse. Savo patirtimi su Ukrainos parlamentarių delegacija dalinosi
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistai, Prezidentūros pareigūnai, Seimo
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nariai, URM pareigūnai, Europos Lyčių lygybės instituto darbuotojai, NVO atstovai.
Studijų vizitas vyko 2011 m. lapkričio 21-25 d.d.

4.6. Saugios poilsio zonos Vilniuje
LGPC ekspertai palaikė Šiaurės Ministrų Tarybos Vilniuje stažuotojo Magnus Hansson
iniciatyvą ir dalyvavo projekte, siekiant sukurti saugią aplinką Vilniaus parkuose. Kartu
su Vilniaus savivaldybe, Vilniaus apskrities policijos komisariatu ir LGPC darbuotojais,
buvo kviečiami Vilniaus gyventojai ir svečiai pasivaikščioti po Vingio parką, pasidalinti
pastebėjimais apie nesaugios aplinkos problemas ir pasiūlyti galimas išeitis, siekiant
užtikrinti saugią poilsio zoną. Tuo tikslu buvo parengtas klausimynas, ir Vingio parko
lankytojų buvo prašoma užpildyti šį klausimyną. Anketos buvo apdorotos ir pateiktos
rekomendacijos Vilniaus savivaldybei.

4.7. Dalyvavimas tarptautinėje apvalaus stalo diskusijoje “Moterų galimybės
demokratizacijos laikotarpiu: tarptautinė patirtis ir išmoktos pamokos”
2011 m. birželio 3d. vyko tarptautinė apvalaus stalo diskusija “Moterų galimybės
demokratizacijos laikotarpiu: tarptautinė patirtis ir išmoktos pamokos”, į kurią buvo
pakviesta LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė. Būdama vienintelė Vidurio ir Rytų
Europos atstovė, diskusijose ji pristatė Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų
patirtį ir pasidalino įžvalgomis apie Vidurio ir Rytų Europos moterų judėjimo iššūkius,
pereinant prie demokratinio valdymo.

4.8. Neformalus žmogaus teisių organizacijų tinklas
Lietuvoje žmogaus teisių organizacijos, dirbančios įvairių pagrindų diskriminacijos
prevencijos srityje susijungė į neformalią žmogaus teisių koaliciją, siekiant vieningų
pozicijų ir žmogaus teisių politikos įgyvendinimo. LGPC aktyviai dalyvauja ŽT
koalicijos darbe. Koalicija pradėjo planuoti taikios eisenos renginius 2012 m. kovo 11 d.
kaip atsvarą neo-nacių eitynėms, kurio Lietuvoje vyksta jau kelerius metus.

4.9.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.
Bibliotekoje sukaupta apie 3000 dokumentų: knygų, periodinių leidinių, metodologinės
medžiagos, tyrimų, ataskaitų, video medžiagos, lankstinukų ir kita informacija.

4.10. Naujų projektų paraiškų parengimas

9

LGPC pastoviai dirba, ieškodamas galimybių naujiems projektams lyčių lygybės, antidiskriminacijos ir lygių galimybių srityje įgyvendinti
Neformali švietimo asociacija – Jaunimo Akademija – pakvietė LGPC būti partneriu ir
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos šaukime dėl pilietinio ugdymo projektų. Buvo
parengtas projektas “Atviras kodas pilieti” ir gautas finansavimas.
LGPC bendradarbiaudamas su Socialinės partnerystės fondu „Magnum Bonum“ parengė
projektą „Mokykla visiems 3“ apie trečiųjų šalių integracijos poreikius ir iššūkius ir
pateikė Europos Integracijos Fondui. Tačiau finansavimas nebuvo gautas dėl didelės
projekto pareiškėjų konkurencijos, nepaisant labai gero paraiškos įvertinimo,
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas pakvietė LGPC
bendradarbiauti, teikiant projektą dėl informacijos ir bendradarbiavimo platformos
sukūrimo, siekiant veiksmingesnės trečiųjų šalių integracijos. Abi institucijos parengė
paraišką ir pateikė Europos Integracijos Fondui. Finansavimas buvo patvirtintas, ir
projektas prasidėjo nuo 2012 m. kovo mėn.
5. DALYVAVIMAS SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE, PASISAKYMAI
ŽINIASKLAIDOJE
2011 m. sausio 11 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo Žinių radijo laidoje –diskusijoje
apie šeimos koncepciją.
2011 m. vasario 1-3 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo tarptautiniame lyčių lygybės
ekspertų seminare ir skaitė pranešimą “Nuo minties - prie veiksmo” ir pasidalino
Lietuvos patirtimi įgyvendinant lyčių lygybės politiką.
2011 m. vasario 15 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo LNK televizijos laidoje
“Valanda su Ruta” ir diskutavo moterų verslumo problemas ir iššūkius.
2011 m. kovo 8 d., Margarita Jankauskaitė ir Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo Seime
spaudos konferencijoje tarptautinės moters dienos proga. Abi ekspertės pabrėžė lyčių
nelygybės problemas ir smurto prieš moteris įveikimo iššūkius.
2011 m. kovo 8 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo DELFI konferencijoje tarptautinės
moters dienos proga ir atsakė į DELFI skaitytojų klausimus.
2011 m. kovo 8 d., Margarita Jankauskaitė moderavo diskusiją apie “Lytis ir klimato
kaitą” Šiaurės ministrų taryboje.
2011 m. kovo 10 d., JAV ambasada suteikė Margaritai Jankauskaitei “Drąsios Moters”
apdovanojimą.
http://vilnius.usembassy.gov/pr2012/u.s.-ambassador-presents-margarita-jankauskaitewith-the-u.s.-embassy-woman-of-courage-award
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2011 m. kovo 14, Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo Lietuvos žmogaus tiesių centro
organizuotoje diskusijoje apie smurto prieš moteris problemas Ad Hoc nepatogaus kino
klube.
2011 m. gegužės 2 d., Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo “Gyvųjų eisenoje” minint
Holokausto aukų pagerbimą Žemųjų Panerių memoriale.
2011 m. gegužės 3-5 d., Vilana Pilinkaitė Sotirovič dalyvavo tarptautiniame seminare
“Smurto prieš moteris įstatymų stebėsena”, kurį organizavo JAV nevyriausybinė
organizacija Minesotos žmogaus teisių gynėjai. Seminare LGPC ekspertė pristatė
Lietuvos teisinius mechanizmus, sprendžiant smurto prieš moteris problemas. Seminaras
vyko Stambule, Turkijoje.
2011 m. gegužės 5 d., Margarita Jankauskaitė skaitė pranešimą “Lyčių stereotipai
populiarioje kultūroje” Vaikų ir jaunimo centre.
2011 m. gegužės 12 d., Margarita Jankauskaitė and Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo
Žmogaus teisių stebėjimo instituto organizuotoje diskusijoje “Kas yra šeima?”
2011 m. gegužės 13 d., Margarita Jankauskaitė vedė seminarą gydytojams apie lyčių
stereotipus ir dėl to kylančias kliūtis moterų karjerai.
2011 m. gegužės 17 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo diskusijoje apie homofobijos
apraiškas Lietuvoje ir pasidalino teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis.
2011 m. birželio 2 d., Vilana Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje apie
imigrantų švietimą ir skaitė pranešimą “Ugdymo metodai tarpkultūrinio švietimo
procese”. Diskusiją suorganizavo Britų taryba ir Etninių tyrimų institutas, vykdydamas
projektą “Outcomes for Policy Change (OPC): Common European Monitoring, Analysis and
Recommendations from the Migrant Integration Policy Index (MIPEX) Indicators”

2011 m. birželio 16 d., Margarita Jankauskaitė dalyvavo susitikime su Tailando
delegacija ir diskutavo žmogaus teisių klausimais.
2011 m. birželio 30 d. – liepos 1 d., Virginija Aleksejūnė and Margarita Jankauskaitė
dalyvavo moterų lyderių konferencijoje “Moterų vaidmuo stiprinant demokratiją:
gerosios praktikos”, kurią organizavo Lietuvos ir Suomijos Prezidentės. Šis renginys
vyko bendro JAV ir Lietuvos pirmininkavimo Demokratijos komisijoje pabaigoje.
Užbaigimo kalbą konferencijoje sakė JAV Valstybės sekretorė Hillary Clinton.
2011 m. rugpjūčio 8-26, Margaritai Jankauskaitei buvo suteikta JAV ambasados
stipendija dalyvauti studijų vizite JAV moterų teisių klausimais. Margarita Jankauskaitė
lankėsi JAV ir aplankė vyriausybines bei nevyriausybines institucijas, dirbančias moterų
teisių politikos, smurto prieš moteris, socialinio teisingumo, vyriškumo normų kaitos ir
kitais moterų teisių klausimais. .
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2011 m. rugsėjo 1 d., Europos lyčių lygybės institutas išrinko Margaritą Jankauskaitę
reprezentuoti Lietuvą kalendoriuje “Moterys įkvepiančios Europą - 2012” (Women
Inspiring Europe). http://www.eige.europa.eu/content/women-inspiring-europe-2012

2011 m. spalio 10 d. LR Seimo Žmogaus teisių komitetas, bendradarbiaudamas su JAV
ambasada organizavo konferenciją „Smurto privačioje erdvėje prevencija“ skirtą naujojo
įstatymo dėl smurto privačioje aplinkoje įgyvendinimo problemoms aptarti.
M.Jankauskaitė moderavo pirmąją šios konferencijos sesiją, o V.Pilinkaitė-Sotirovič
skaitė pranešimą „Smurto prieš moteris netoleravimas: vyriškumo normų kaita“.

2011 m. spalio 13-14 d. V. Pilinkaitė-Sotirovič dalyvavo Demokratijos ateities forume
Larnakoje (Kipras), kurį organizavo Europos taryba.

Virginija Aleksejūnė
LGPC direktorė
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