
VIEŠOJI ĮSTAIGA „LYGIŲ GALIMYBIŲ PLĖTROS CENTRAS” 

Įmonės kodas 126270267, Didžioji g. 5-312, Vilnius 
 

 

2021 m. veiklos ataskaita 

 

 VšĮ Lygių galimybių plėtros centro (toliau – Įstaiga) tikslas mažinti visuomenėje 

vyraujančius stereotipus apie lyčių lygybę, organizuojant informacines kampanijas, advokaciją, 

mokymus. Įstaiga prognozuoja, kad ateinantys metai, bus panašiai pelningi, o taip pat veiklos 

galimybės išliks plačios. 

 Įstaigos dalininkai yra: Virginija Aleksejūnė, Augustas Čičelis, Margarita 

Jankauskaitė. Visų dalininkų įnašų vertė yra vienoda – po 29,00 Eur. Ir metų eigoje nesikeitė. Metų 

eigoje nesikeitė įnašų vertė bei dalininkų struktūra. 

 Per 2021 m. Įstaiga iš paslaugų teikimo gavo 2 207,00 Eur. pajamų. Taip pat gavo 

555 491,17 Eur. lėšų projektams vykdyti bei veiklai organizuoti. Finansavimą suteikė: 

Šaltinis Vertė Paskirtis 

Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo 

Aktyvių piliečių fondas 

Lietuvoje  

51903,89 Projekto “„Lyties ir negalios 

sankirtoje: prabilti, įkvėpti, 

įveikti“ įgyvendinimui. Dalinis 

finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/lyties-ir-

negalios-sankirtoje-prabilti-

ikvepti-iveikti/ 

Europos komisija, LR 

vyriausybė 

15014,24 Projekto „BRIDGE: Vietos 

bendruomenių stiprinimas 

efektyviai kovai su smurtu 

lyties pagrindu artimoje 

aplinkoje“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/bridge-

vietos-bendruomeniu-

stiprinimas-efektyviai-kovai-

su-smurtu-lyties-pagrindu-

artimoje-aplinkoje-2/ 

Europos komisija, LR 

vyriausybė 

40616,34 Projekto „BALANCE. Visi 

apie tai kalba: darbo ir 

asmeninio gyvenimo derinimas 

tampa realybe“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/visi-apie-
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tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-

gyvenimo-derinimas-virsta-

realybe/ 

Europos komisija 51946,19 Projekto „ECAROM Rūpintis 

yra vyriška: vyriškumo normų 

kaita ankstyvąjame ugdyme“ 

įgyvendinimui. Dalinis 

finansavimas. Informacija apie 

projekte vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/rupintis-

yra-vyriska-vyriskumo-normu-

kaita-ankstyvajame-ugdyme/ 

Europos komisija 352296,98 Projekto „Matomos: dėmesys 

smurtui prieš moteris su 

negalia“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/seen-

sutelkime-demesi-i-smurta-del-

lyties-pries-moteris-su-negalia/ 

JAV valstybės departamentas 40024,82 Projekto „Lygybė saugumui: II 

etapas“ įgyvendinimui. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/lygybe-

saugumui-ii-asis-etapas/ 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija 

3035,00 Pagalba įmonei, nukentėjusiai 

dėl COVID19 pandeminės 

situacijos 

Fiziniai asmenys (tiesiogiai ir 

per GPM lengvatą) 

653,71 Organizacijos veikloms vystyti. 

 Viso: 555 491,17 Eur. 

Per 2021 m. Įstaiga patyrė 13 750 Eur. veiklos sąnaudų, iš jų – 825 Eur. darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 5 darbuotojai, pabaigoje – 6. 

• Ateinančių finansinių metų LGPC veiklos tikslas: 

Skatinti teigiamą nuostatų ir elgesio pokytį, didinant kultūrinio seksizmo* 

atpažinimą ir skatinant individualizmui alternatyvių abipusiškumo saitų 

kūrimą(si).   

*bet kokie veiksmai, kurie remiasi nuostata, kad moterys ir tai, kas siejama su moterimis, yra mažiau vertinga nei vyrai 

ir tai, kas siejama su vyrais. 

Priemonės šiam tikslui įgyvendinti: 
• Šio tikslo siekiama dirbant kultūros, (re)produkcijos, smurto, vystomojo 

bendradarbiavimo srityse ir vykdant informavimą, švietimą, advokaciją šiomis temomis. 
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 Siekiamas poveikis:   

• kritinės refleksijos kultūrinio seksizmo ir individualizmo atžvilgiu sustiprėjimas;  

• atotrūkio tarp moterų ir vyrų sumažėjimas remiantis Lyčių lygybės indeksu ir kitais 

tyrimais;  

• sisteminiu lygmeniu integruojami įvairovės politikos aspektai.  

Planuojami atlikti darbai: konkursuose laimėtų projektų įgyvendinimas; naujų projektų rengimas; 

iniciatyvų, skirtų lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimams skleisti, įgyvendinimas. 

 

Įstaigoje nėra kolegialių organų. 

Per 2021 m. Įstaiga neatliko išmokų asmenims, susijusiems su dalininkais. 

 

Direktorė  Virginija Aleksejūnė 
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