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ORGANIZACIJA
Veiklos pradžia 2003 metai
Dalininkai Kauno moters užimtumo informacijos centras
Pagrindiniai
tikslai

• Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;
• Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant
prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme
nustatytais diskriminacijos pagrindais;
• Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir
nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės (rasinės) kilmės, religijos,
negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;
• Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių,
etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;
• Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę
ekonominę nepriklausomybę.

Finansavimas Projektinis
Darbuotojai 2014 m. organizacijoje nuolat dirbo 5 darbuotojai

Kontaktai Raugyklos g. 15-209, 01140 Vilnius
Tel. (8 679) 80607
El.p. info@gap.lt
www.gap.lt
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PROJEKTAI IR INICIATYVOS
NEDISKRIMINACIJA DARBO RINKOJE
Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje
Trukmė 2012 m. rugpjūtis–2014 m. rugpjūtis
Finansuotojas Europos socialinis fondas
Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras
Partneriai VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos žmogaus teisių centras

Tikslas Skatinti kompleksiškai spręsti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos
klausimus, įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines
nuostatas sprendimo ar poveikio galią turinčioms grupėms.
Aprašymas

2012 m. prasidėjusio projekto struktūra
grindžiama kompleksišku požiūriu. Veiklos
orientuotos tiek į plačiąją visuomenę, tiek
į tikslines, diskriminacijos užimtumo srityje
prevenciją sustiprinančias poveikio grupes
(darbdavius, profsąjungas, NVO).
Parenkant veiklas, jų formatus, metodikas
įvertinami skirtingų poveikio grupių
savitumai (jaunimas, vyresnio amžiaus
žmonės, žmonės su negalia, romų
bendruomenės atstovai ir kt.). Dirbant su tikslinėmis grupėmis taikomi
inovatyvūs metodai, orientuoti ne į sausą informacijos perteikimą, bet į
galimybes įgyti naujų žinių, kritiškai permąstyti egzistuojančius stereotipus ir
praturtinus emocinį, patyriminį bagažą formuoti pozityvias vertybines
nuostatas, kurios užtikrina siekiamų rezultatų tvarumą.
Pagrindinės projekto veiklos:televizijos bei radijo laidų ciklai žmogaus teisių,
diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei tema; NVO ir profsąjungų
atstovų kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje;
darbdavių atstovų informavimas; šviečiamųjų renginių lygių galimybių ir
nediskriminavimo klausimais organizavimas; viktorinos „Atpažink ir įveik
nelygybę“ organizavimas; bei susitikimų su įvairių bendruomenių atstovais
organizavimas.
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Daugiau moterų Europos politikoje – daugiau moterų 2014
Trukmė 2012 m. spalis–2014 m. rugpjūtis
Finansuotojas Europos Komisija
Pareiškėjas LUDEN (Belgija)
Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, kt.

Tikslas Konsoliduoti ir remti projekto partnerių pastangas kuriant ir įgyvendinant
daugialypes strategijas, siekiant lyčių lygybės politinių sprendimų priėmime ir
vadovaujančiose pozicijose visais, o ypač ES lygmenimis. Padidinti moterų (iki
35 metų amžiaus), dalyvaujančių Europos Parlamento rinkimuose skaičių.
Aprašymas

2012 m. Lygių galimybių
plėtros centras kartu su 14 kitų
organizacijų iš Belgijos,
Bulgarijos, Čekijos, Estijos,
Graikijos, Vengrijos, Italijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos ir
Jungtinės Karalystės bei jų asocijuotais partneriais (politinėmis partijomis)
pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą paskatinti moteris dalyvauti politikoje,
ypatingą dėmesį skiriant Europos Parlamento rinkimams, kurie įvyks 2014 m.
Projekto veiklos apims esamos padėties analizę, bendros strategijos kūrimą,
informacines ir advokacijos kampanijas, skatinančias moterų dalyvavimą
politikoje, mokymus ir konsultacijas moterims, norinčioms aktyviau dalyvauti
politikoje, tarptautinius susitikimus ir konferencijas. Tikimasi, kad projektas
padės pakelti moterų dalyvausiančių 2014 m. Europos Parlamento
rinkimuose skaičių.
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SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE
Sutelkime jėgas ir kurkime visuomenę be prievartos
Trukmė 2013 m. gruodis–2015 m. lapkritis
Finansuotojas Europos Bendrija
Pareiškėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Partneriai Lygių galimybių plėtros centras
Tikslas Įveikti vyrų smurtą prieš moteris, įgyvendinant kompleksinį sprendimą
apsaugos, baudžiamumo ir prevencijos srityse.
Aprašymas

Numatyta apsaugos srityje padidinti
institucijų koordinuotą atsaką
moterims, patyrusioms vyrų smurtą.
Vykdomi mokymai ir susitikimai
savivaldybių darbuotojams, policijos
pareigūnams, vaiko teisių apsaugos
tarnybų specialistams,
specializuotos pagalbos centrų darbuotojams;
Baudžiamumo srityje keliama pareigūnų kompetenciją smurto artimoje
aplinkoje klausimu, pareigūnų mokymų programose padidintas dėmesys
smurto artimoje aplinkoje temai;
Prevencijos srityje keičiamas visuomenės požiūris į vyrų smurtą prieš
moteris iš pateisinamo į netoleruojamą. Pagrindinė koncepcija: skatinti
naujos lyderystės idėją – reagavimą (netylėjimą) į socialiai aktualias temas;
nuostatų keitimą per „netylėjimą”; skatinti individualią socialinę
atsakomybę kasdieniame lygmenyje (draugų kompanijoje, viešuose
pasisakymuose, viešoje erdvėje – baruose, kavinėse, sporto užsiėmimuose
ir pan.).
Laukiamas rezultatas: pasikeitęs požiūris į vyrų smurtą prieš moteris (smurto
netoleravimas); koordinuotas susijusių institucijų atsakas; didesnė pareigūnų
ir teisėjų kompetencija smurto artimoje aplinkoje klausimu.
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Moterų iniciatyva prieš smurtą
Trukmė 2013 m. rugsėjis–2015 m. vasaris
Finansuotojas NVO Programa Lietuvoje, EEA Grants
Pareiškėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, kt.
Tikslas Valstybiniu lygiu nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai mažinti smurtą prieš
moteris (ypatingą dėmesį skiriant seksualinio smurto problematikai).

Aprašymas

Projekto esmė: ginti ir atstovauti
moterų interesus, teikti specializuotą
kompleksinę pagalbą moterims,
nukentėjusioms nuo įvairių rūšių
smurto (ypač seksualinio), vykdyti
prevenciją ir advokaciją siekiant
įtvirtinti smurto prieš moteris įveikimą
įstatymuose, programose bei
strateginiuose planuose. Projekto
metu Lygių galimybių plėtros centras sukurė 2 tarpinstitucinio
bendradarbiavimo teikiant pagalbą seksualinės prievartos aukoms
programas, vedė 3 tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvų kūrimo
seminarus, kurie įtraukė ne mažiau kaip 60 policijos pareigūnų iš 3 AVPK.
Pravedė apmokymus 10-čiai moderatorių, įgyvendinsiančių
bendradarbiavimo iniciatyvas su švietimo įstaigų darbuotojais. Suorganizavo
10 tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvų kūrimo seminarų, įtraukusių
ne mažiau kaip 100 prevencininkų dirbsiančių tiesiogiai su jaunimu. Pravedė
10 grupių, t.y. 200 vaikų prevencines paskaitas mokyklose, vaikų dienos
centruose.
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LYČIŲ LYGYBĖ
Partnerystė geram valdymui
Trukmė 2014 m. liepa–2014 m. lapkritis
Finansuotojas LR Užsienio reikalų ministerija
Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras
Partneriai Center Partnership for Development
Tikslas Skatinti gerą valdymą ir padidinti moterų dalyvavimą Moldovos kaimo
bendruomenėse. Jo metu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos
ir Moldovos viešojo administravimo sektorių, perimti geras praktikas
bendruomenės vystymo ir gero valdymo srityse.
Aprašymas

Projekto metu gilinamos NVO žinios apie
nediskriminavimą, žmogaus teises,
įskaitant įvairių tapatybės aspektų
sąveikas, stiprinami praktiniai NVO
gebėjimai advokatavimo moterų teisių
klausimais. Be to, imamasi priemonių
moterų įgalinimu ir pagarba įvairovei
pagrįsto viešo diskurso formavimui,
stiprinama pilietinės visuomenės įtaka
teisėkūros ir politinėms iniciatyvoms bei
plėtojama dvišalė partnerystė.
2013 m. buvo vykdomos moterų ir kitų žmogaus teisių srityje dirbančių NVO
fokus grupės regionuose, siekiant išgirsti regioninių NVO balsus išsiaiškinant
problemas, su kuriomis susiduria moterys, jų patirtimis pagrindžiant
alternatyviąją CEDAW ataskaitą. Taip pat pradėta rengti alternatyvi CEDAW
atskaita, kuri bus pristatoma Komitetui Ženevoje 2014 m. liepos mėn.
Remiantis CEDAW Komiteto išvadomis, bus rengiami ir pristatomi
advokatavimo įrankiai regioninėms moterų NVO. Projekte taip pat
įgyvendinamos sąmoningumo kėlimo kampanijos, kuriomis siekiama atkreipti
dėmesį į moterų teisių pažeidimus ir diskriminaciją, vykdomos apvalaus stalo
diskusijos / advokacijos renginiai regionuose bus vykdomi naudojant CEDAW
Komiteto rekomendacijas Lietuvai ir lyčių lygybės indekso duomenis,
organizuojamas NVO forumas, kurio tikslas – užmegzti profesinius kontaktus,
apsikeisti patirtimi, aptariant lyčių lygybės politikos įgyvendinimui kylančius
iššūkius pokriziniu laikotarpiu, sąveikinio požiūrio integravimo lyčių lygybės
darbe galimybes ir kliūtis, advokatavimo kryptis, strategijas ir priemones,
susipažinti su gerosiomis praktikomis.
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Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai
Trukmė 2013 m. rugsėjis–2015 m. kovas
Finansuotojas EEA Grants, NVO Programa Lietuvoje
Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras
Partneriai KUN (Norvegija)

Tikslas Stiprinti sąveikiniu požiūriu pagrįstą lyčių lygybės diskursą ir advokatavimo
kompetencijas moterų žmogaus teisių klausimais.
Aprašymas Projekto tiksline grupe pasirinktos jaunos moterys, nes Moldovoje jos yra
silpnai atstovaujamos vietiniuose ir nacionaliniuose rinkimuose, mažai įsitraukia
į socialinį, politinį ir ekonominį
bendruomenės gyvenimą. Projekto
metu buvo siekiama perteikti geras
valdymo praktikas Moldovos valdžiai,
skatinti bendradarbiavimą tarp
Lietuvos ir Moldovos valdžios
institucijų ir didinti informuotumą apie
lyčių lygybę. Projekto vykdymo
laikotarpiu Moldovos merėms ir
kitoms vietinės valdžios atstovėms buvo vedami mokomieji kursai gero valdymo
ir lyderystės temomis. Taip pat parengta publikacija „Valdžios aritmetika”,
kurioje pateikti visi duomenys apie vyrų ir moterų dalyvavimą Moldovos
valdžios sektoriuje. Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
Moldovos valdžioje esančių moterų, surengtas 6 atstovių iš Moldovos vizitas
Lietuvoje.

GenderStrat 4 Equality
Trukmė 2014 m. rugsėjis–2016 m. rugpjūtis
Finansuotojas Erasmus+
Pareiškėjas Žemutinės Austrijos Provincijos Vyriausybės, moterų klausimų ir lyčių aspektų
integravimo departamentas
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Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, kt.
Tikslas Harmonizuoti, įdiegti ir išplatinti Europos kokybės standartus taikomus lyčių
lygybės mokymuose.
Aprašymas

Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad lyčių lygybė yra lavinama visose jos veiklose.
Naujos programos periodu 2014-2020 metais, lygios galimybės,
nediskriminacija ir lygybė tarp vyrų ir moterų vaidina svarbią rolę.
Lygių galimybių plėtros centras dalyvauja Easmus+ Strateginės Partnerystės
projekte kartu su Austrija, Kroatija ir Islandija. Projekto metu siekiama pagerinti
lyčių lygybės mokymų kokybę. Viso organizuojami penki susitikimai partnerių
šalyse, kurių metu bus sudarytas kokybės standartų katalogas lyčių lygybės
mokymams ir lyčių lygybės instruktoriams skirtas mokymo planas.

9

MIGRACIJA, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA
Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrinių
kompetencijų ir institucinio bendradarbiavimo plėtojimas
Trukmė 2013 m. sausis–2014 m. birželis
Finansuotojas Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai
Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras
Partneriai Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum

Tikslas Didinti migracijos ir trečiųjų šalių piliečių (TŠP) integracijos politikos vykdytojų
(plačiąja prasme) įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją ir
stiprinti įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių
palaikymo sistemą, skatinančią veiksmingesnę trečiųjų šalių piliečių
integraciją.
Aprašymas

Projekto metu vykdomi mokymų
imigracijos ir TŠP integracijos politikos
vykdytojams, darbuotojams ir
specialistams, dirbantiems su TŠP
integracija susijusiose srityse
tarpkultūrinės kompetencijos
didinimo, gebėjimų stiprinimo ir
įvairovės valdymo klausimais. Taip pat
organizuojami sektoriniai susitikimai
ir konsultacijos su institucijų, savo
darbe susiduriančių su migracijos politikos aktualijomis, atstovais. Šių
konsultacijų tikslas – nustatyti TŠP integracijos politikos koordinavimui
kylančius iššūkius ir identifikuoti veiksmingesniam darbui būtinas
kompetencijas ir turimas prielaidas.
Didinant specialistams skirtos informacijos sklaidą, jau trečius metus
sėkmingai veikia internetinė svetainė www.mipas.lt, kurioje nuolat
atnaujinama su migracijos ir TŠP integracijos priemonėmis susijusi
informacija. Čia veikia ir virtualus konsultavimas – FORUMAS, kuriame,
atsakant į specialistams aktualius klausimus, nagrinėjamos su TŠP integracijos
priemonių įgyvendinimu susijusios problemos.
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Kelias konkurencingos ir tvarios ekonomikos link
Trukmė 2014 m. balandis–2015 m. kovas
Finansuotojas Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai
Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras
Partneriai KTU regioninis mokslo parkas, Socialinės partnerystės fondas MAGNUM
BONUM.

Tikslas

Aprašymas

Stiprinti ekonominės integracijos veiksmingumui įtaką darančių subjektų
tarpkultūrines, įvairovės valdymo kompetencijas, gerinti jų veiksmų
koordinavimą ir užtikrinti gerosios valstybių narių praktikos perimamumą.

Projektu siekiama tęsti anksčiau pradėtą darbą plėtojant tarp-institucinio
koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą, ją kokybiškai papildant segmentu,
specifiškai susietu su TŠP ekonomine integracija. Siūlomos trijų tipų veiklos,
kompleksiškai papildančios viena kitą:
1. Mokymai /seminarai tarpkultūrinės kompetencijos didinimo ir
įvairovės valdymo klausimais suinteresuotų šalių, susijusių su TŠP
ekonomine integracija, atstovams;
2. Informavimo ir konsultavimo platformos www.mipas.lt plėtojimas.
3. TŠP ekonominės integracijos gido parengimas, integruojant europinę
patirtį.
Projekte išskirti trys
segmentai, įgyvendinami
sekančia tvarka:
pradedama nuo veiklų
orientuotų į projekto
dalyvių informuotumo didinimą ir nuostatų formavimą, tuomet vykdomos
konsultacijos, pildoma ir atnaujinama informacija internetinėje svetainėje
www.mipas.lt ir galiausiai, apibendrinus konsultacijų bei mokymų medžiagą,
parengtos TŠP ekonominės integracijos gairės.
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Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas
Trukmė 2014 m. balandis–2015 m. kovas
Finansuotojas Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai
Pareiškėjas Lietuvos socialinių tyrimų centras
Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, kt.

Tikslas Parengti nuoseklų ir konceptualų migrantų (trečiųjų šalių piliečių) integracijos
strategijos dokumentą. Jį rengia projekto rėmuose sudarytas ilgametę patirtį
migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų
konsorciumas.
Aprašymas

Atsižvelgiant į 1) integracijos
politikos strategijos Lietuvoje
nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio
dokumento poreikį, 2) Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
įsipareigojimus
parengti
migracijos politikos gaires iki 2014
m.,
3)
buvusių
politinių
dokumentų, reglamentuojančių
(ar reglamentavusių) imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį
(tikslus, uždavinius ir prioritetus), 4) migracijos ir migrantų integracijos
politikos kūrimo ir įgyvendinimo patirtis Europos Sąjungoje, projekto
rėmuose sudarytas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos
procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti
migrantų (trečiųjų šalių piliečių) integracijos strateginį dokumentą. „Lygių
galimybių plėtros centras“ kartu su viešąja įstaiga „Socialinės partnerystės
fondas Magnum Bonum“ parengs lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į
Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, migrantų integracijos
problematiką ir institucinių mechanizmų tinklą, adaptuos strateginiam
dokumentui.
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UŽSAKOMIEJI DARBAI

Seminaras „Ar mes vienodai tausojame aplinką: apie atliekų
rūšiavimą ir lyčių lygybę“
Vieta ir laikas 2014 m. spalio 16 d., LR Aplinkos ministerija
Užsakovas

LR Aplinkos ministerija

Temos •
•
•
Veikla

Socialiniai lyčių konstravimo aspektai: istoriniai kontekstai, socialinės
pasekmės;
Aplinkosauga: istorinis požiūris;
Lyčių aspektai atliekų tvarkyme.

Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė kartu su
darnaus vystymosi eksperte Audrone Alijošiute skaitė pranešimus.

GALIU-RENKUOSI-ESU
Vieta ir laikas 300 val. mokymų 20 grupių
Užsakovas ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija
Temos • Lyčių lygybė ir realus jos įgyvendinimas kasdieniniame, šeimyniniame
gyvenime; vyro moters vaidmenų pasiskirstymas ir įgyvendinimas;
• Vyro/moters vaidmuo darbo vietoje ir už darbo vietos ribų;
• Vyrų ir moterų pareigos šeimoje, visavertis bendravimas su vaikais,
nutrūkusių santykių atkūrimas;
• Šeimyninių santykių svarba asmens visuomeniniame gyvenime ir įtaka jo
darbingumui,
• Nediskriminavimo principai.
Veikla

Mokymų organizavimas.

Informacijos rinkimas ir su tyrimais susijusių paslaugų teikimas
Vieta ir laikas
Užsakovas

Nuo 2014 m. liepos
EIGE

Temos

Lyčių lygybė

Veikla

Lygių galimybių plėtros centras tapo Nacionaliniu padaliniu tyrimams atlikti
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„Pasaulio virtuvė“
Vieta ir laikas
Užsakovas
Temos

Veikla

Nuo 2012 m. lapkričio
Projektas „Pasaulio virtuvė“
• Imigracija Lietuvoje;
• Lytis ir migracija;
• Migrantų integracija;
Diskusijų moderavimas po filmo peržiūros
Seminaras Pilnų namų bendruomenėje

Vieta ir laikas
Užsakovas

2014 m. birželis, Pilnų namų bendruomenė
Pilnų namų bendruomenė

Temos

Lyčių lygių galimybių įtvirtinimas

Veikla

Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė skaitė
paskaitą
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BENDRADARBIAVIMO TINKLAI

Lietuvos moterų lobistinė organizacija
Nuo 2014 m.
Nariai Lygių galimybių plėtros centras, Kauno apskrities moterų krizių centras,
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Moterų informacijos
centras, kt.
URL www.lmlo.lt
Tikslai

Savo demokratišku, atviru ir skaidriu darbu
skatinti aktyvų moterų dalyvavimą visose
gyvenimo srityse.
Stebėti, kad lyčių lygių galimybių būtų
laikomasi visose srityse, kad būtų užtikrintos
moterų žmogaus teisės, poreikiai ir siekiai.
Stebėti, kad nebūtų pamiršti skirtingų moterų grupių poreikiai visais moters
gyvenimo etapais.
Nuolat teikti pasiūlymus kaip gerinti Europos Sąjungos veiklos sritis, turinčios
įtakos moterų gyvenimo kokybei ir skatinti moterų ir vyrų lygybę.

Veikla LMLO savo veiklą vykdo tokiose srityse, kaip informavimas, švietimas ir
mokymas, projektų įgyvendinimas, bendradarbiavimas, leidyba, seminarai bei
konferencijos.

Žmogaus
teisių
koalicija

Žmogaus teisių koalicija

Žmogaus teisių koalicija
Nuo 2011 m.
Nariai VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos gėjų lyga, Lietuvos žydų
bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros
centras, Romų visuomenės centras ir Tolerantiško jaunimo asociacija.
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Tikslai

•
Stebėti žmogaus teisių,
lygių galimybių ir nediskriminavimo
principo negalios, amžiaus, lyties,
lytinės orientacijos, rasės, etninės
priklausomybės, tautybės, religijos,
tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais
pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;
• Viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei
visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų
pažeidimo atvejus;
• Siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių
pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų
teisėto vertinimo.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą koalicijos veikloje, kuri apėmė viešą reagavimą į
aktualius bei potencialius žmogaus teisių pažeidimus, valstybės institucijų
darbo, teisės aktų rengimo ir priėmimo stebėseną.

Žmogaus
teisių
koalicija

Žmogaus teisių koalicija

ReGina – NVO tinklas už reprodukcinę sveikatą ir teises Lietuvoje
Nuo 2005 m.
Nariai 16 moterų ir reprodukcinių teisių srityje veikiančių organizacijų ir asmenų.
Tikslai

Tinklas siekia skelbti ir ginti lytines reprodukcines teises kaip pagrindines
žmogaus teises, siekti jų įgyvendinimo. Moterų reprodukcinė sveikata ir
teisės yra viena pagrindinių valstybės tęstinumo sąlygų. Todėl tam turi būti
skiriamas ypatingas dėmesys, priimami ir vykdomi įstatymai.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovės dalyvavo tinklo
susitikimuose ir tinklo narių iniciatyvose. LGPC direktorė V.Aleksejūnė yra šio
tinklo Valdybos pirmininkė

ENAR - Europos tinklas prieš rasizmą
Nuo 2006 m.
Nariai Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Romų
visuomenės centras ir dar apie 700 NVO kitose Europos šalyse.
URL www.enar-eu.org
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Tikslai

ENAR siekia duoti atkirtį rasizmui, ksenofobijai,
antisemitizmui ir islamofobijai bei propaguoja ES ir
trečiųjų šalių piliečių lygiateisiškumo idėją. ENAR vizija –
kad Europa būtų laisva nuo rasizmo, netolerancijos, kur
kiekvienas individas turi lygias galimybes dalyvauti
visuomeniniame gyvenime. ENAR tiki, kad koordinuota
nevyriausybinių organizacijų bendra veikla gali prisidėti prie kovos su etninių
ir religinių mažumų diskriminacija.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovai dalyvavo
metiniame ir kituose susitikimuose, mokymuose ir skleidė gautą informaciją
kitoms nacionalinėms organizacijoms.

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platforma
Nuo 2010 m.
Nariai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos žmogaus teisių centras,
Psichikos sveikatos perspektyvos, Rytų Europos Studijų Centras, Lygių
galimybių plėtros centras ir kt.
URL www.pagalba.org
Tikslai

NNVBO platforma siekia aktyviai dalyvauti formuojant ir
įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo (VB) politiką
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, stiprinti VB srityje dirbančių
organizacijų gebėjimus bei kompetencijas, atstovauti savo
narėms Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijose, formuoti
viešąją nuomonę apie vystomąjį bendradarbiavimą
rengiant visuomenės informavimo ir švietimo kampanijas.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovai dalyvavo tinklo
valdyboje ir įvairiuose susitikimuose. LGPC direktorė V.Aleksejūnė yra šio
tinklo Valdybos narė.

IGPN - Tarptautinis lyčių politikos tinklas
Nuo 2005 m.
Nariai Organizacijos, veikiančios lyčių lygybės srityje, iš 19 Eurazijos šalių.
URL www.igpn.net
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Tikslai

IGPN buvo sukurtas tęsiant Atviros visuomenės
instituto Moterų programos (NWP OSI) idėjas. Juo
siekiama užtikrinti laisvus moterų teisių judėjimus
Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje bei Kaukazo ir
Centrinės Azijos regionuose. IGPN vienija patirtį ir
žinias moterų teisių klausimais ir ryžtingai kovoja dėl šių įtraukimo į
nacionalines, regionines ir tarptautines darbotvarkes.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovė yra IGPN valdybos
narė. LGPC direktorė V.Aleksejūnė yra šio tinklo Valdybos narė.

AWID
Nuo 2005 m.
Nariai Organizacijos, veikiančios lyčių lygybės srityje, iš 19 Eurazijos šalių.
URL www.awid.org
Tikslai

AWID siekia sustiprinti tarptautiniu mastu veikiančių
moterų teisių gynėjų, organizacijų ir judėjimų įtaką.
AWID tiki, kad moterų teisės yra ypač svarbios
įveikiant iššūkius, su kuriais susiduria šiandieninis
pasaulis. Nesuteikiant moterų teisėms tinkamo dėmesio, negali būti priimami
jokie strateginiai sprendimai tokiais klausimais kaip skurdo panaikinimas,
taikos skatinimas ar efektyvi kova su ŽIV ir AIDS paplitimu. AWID dirba tam,
kad būtų sukurtas pasaulis, kuriame pasiektos visos moterų teisės.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje.

Anna Lindh fondas
Nuo 2012 m.
Nariai Daugiau kaip 3000 NVO iš 43 ES ir Viduržemio jūros regiono šalių
URL www.euromedalex.org
Tikslai

Anna Lindh fondas siekia suburti žmones
iš ES ir Viduržemio jūros regiono,
siekiant skatinti pagarbą ir supratimą
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tarp skirtingų kultūrų ir religijų. Fondas vysto regioninį tinklą, apimantį
daugiau kaip 3000 visuomeninių organizacijų.
Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje.
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