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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 2013 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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 LYČIŲ LYGYBĖ 
  

 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 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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 Moterų lyderystė demokratijos stiprinimui 

Trukmė 2013 m. liepa–2013 m. spalis  

Finansuotojas LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programa, Airijos Respublikos ambasada Vilniuje, Europos 
Sąjunga, IRI (Tarptautinis Respublikonų institutas) 

Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras 

Partneriai Rytų Europos studijų centras, IRI (Tarptautinis Respublikonų institutas), 
Vakarų Ukrainos centras „Women’s Perspectives“ (UA), Asociacija „Women’s 
independent democratic movement“ (BY) 

  

Tikslas Sukurti galimybes suburti jaunas moteris iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos 
tikslu stiprinti jų kompetencijas, gebėjimus bei motyvaciją aktyviau dalyvauti 
pilietiniame ir politiniame savo visuomenių gyvenime. 

Aprašymas Projekte dalyvaujančių organizacijų 
specialistai atliko veiksnių, trukdančių ir 
skatinančių aktyvesnį jaunų moterų 
dalyvavimą pilietiniame ir politiniame 
gyvenime projekto partnerių šalyse 
apžvalgas. Apžvalgų medžiaga buvo 
pateikta leidinyje „Politika − ne moterų 
reikalas?“, kuriame aktyvesnį jaunų 
moterų dalyvavimą pilietiniame ir 
politiniame gyvenime trukdantys ir 

skatinantys veiksniai skirtingose šalyse apibendrinami ir lyginami tarpusavyje. 
Leidinys platinamas spausdintu ir elektroniniu formatu. 

Parengtų apžvalgų medžiaga buvo taip pat naudojama kuriant pilietinį 
sąmoningumą skatinantį filmuką, kuris pristatytas renginiuose Baltarusijoje 
bei Ukrainoje ir platinamas internete. 

Projekto metu buvo surengtas penkių dienų trukmės forumas „Priemonės ir 
taktikos komunikuojant savo poziciją“, kurio tikslas ugdyti lyderystės savybes, 
formuoti demokratines nuostatas ir gilinti advokatavimo, pasitelkiant 
naująsias komunikacijos technologijas, gebėjimus. Forumas buvo 
organizuojamas Lietuvoje. Jame kviečiamos dalyvauti jaunos veiklios moterys 
iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos, siekiant sudaryti sąlygas jų tinklaveikai, 
teminėms diskusijoms, idėjų bendriems projektams generavimui ir įgalinimui. 
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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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 Nediskriminavimo skatinimo iniciatyvos 

Trukmė 2013 m. spalis–gruodis  

Finansuotojas LR Vyriausybė 

Vykdytojas Lygių galimybių plėtros centras 

  

Tikslas Didinti NVO atstovų ir pilietiškai ir politiškai aktyvių moterų informuotumą 
lygių galimybių klausimais skirtinguose Lietuvos regionuose. 

Aprašymas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu Lygių galimybių plėtros 
centras suorganizavo ir įgyvendino keturis seminarus moterų ir žmogaus 
teisių NVO atstovams. Seminarų metu aptartos struktūrinės diskriminacijos 
praktikų formavimosi priežastys. Pristatytos įžvalgos, kaip lyčių aspektai 
siejasi su kitomis diskriminacijos formomis, kokį poveikį tai daro moterų 
ekonominei-socialiniai integracijai, moterų galimybėms aktyviau įsitraukti į 
pilietinę ir visuomeninę veiklą. Buvo akcentuotas nevyriausybinių 
organizacijų, dirbančių moterų ir žmogaus teisių srityse vaidmuo mažinant 
egzistuojančias nelygybės problemas, ypatingą dėmesį atkreipiant į sąveikinį 
požiūrį, dirbant su nevyriausybinio sektoriaus kuruojamomis tikslinėmis 
grupėmis. 

Taip pat buvo suorganizuotos trys apskrito stalo diskusijos pilietiškai ir 
politiškai aktyvioms moterims. Jų metu aptartos struktūrinės lyčių nelygybės 
priežastys, kurios tampa kliūtimi aktyvesniam moterų politiniam dalyvavimui. 
Diskutuota, kaip demokratijos kokybė susijusi su platesne moterų 
reprezentacija, kokių priemonių imamasi kad paskatinti šiuos procesus ir 
užtikrinti aktyvesnį moterų dalyvavimą politikoje. Kalbėta kaip rinkimų 
sistema koreliuoja su aktyvesnio moterų dalyvavimo rezultatais. Diskutuota, 
kaip moterų aktyvesnis įsitraukimas į politinius procesus siejasi su valstybės 
ekonominiu išsivystymo lygiu. 

Be to, buvo sukurta patraukli darbų planavimo priemonė − darbo kalendorius 
„Nauja diena – naujos galimybės“. Siekianti atkreipti dėmesį į įvairias 
socialines grupes, parengta priemonės turinio bei vizualinio išpildymo 
koncepcija, atrinktos aktualiausios šiai tematikai nacionalinės ir tarptautinės 
atmintinos dienos. 
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 MIGRACIJA, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA 
  

 Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma 

Trukmė 2012 m. sausis–2013 m. birželis  

Finansuotojas Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai 

Pareiškėjas Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas 

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras 

  

Tikslas Sukurti kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių 
bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą – Migracijos 
informacijos ir bendradarbiavimo platformą, kuri apimtų, skatintų ir 
palengvintų efektyvesnį tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įvairiose trečiųjų šalių 
piliečių integracijos srityse dirbančių kompetentingų valstybinių ir mokslo 
institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių bei 
asmenų dialogą per glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą.  

Aprašymas Projekte siekiama sukurti infrastruktūrą, apimančią kompetentingų institucijų 
ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo sistemą 
trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo 
procesuose, atliekant mokslinius ir kitokio pobūdžio tyrimus skirtingose 
trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, informuojant politikos kūrėjus ir 
vykdytojus apie imigrantų iš ne ES šalių integracijos procesus, ir kt. 

Migracijos informacijos 
ir bendradarbiavimo 
platforma, susidedanti iš 
2 pagrindinių 
bendradarbiavimą 
skatinančių elementų – 

darbinių seminarų/forumo ir tinklalapio – yra atvira visoms kompetentingoms 
institucijoms (jų atstovams) ir kitoms suinteresuotoms šalims. Seminarų 
dalyviai ir svetainės lankytojai gali stebėti ir reaguoti į skirtingų institucijų 
politines, visuomenines, mokslines ir kitokio pobūdžio veiklas, dalytis gerąja 
patirtimi, ieškoti projektų partnerių ir finansavimo, sužinoti nacionalinio bei 
vietinio lygmens naujienas trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse ir palaikyti 
dialogą su integracijos proceso dalyviais. Galiausiai, bus sukurta erdvė 
tolimesniam bendradarbiavimui: imigrantų integracijos politikos prioritetų ir 
nevyriausybinių bei kitų organizacijų kuriamos trečiųjų šalių piliečių 
integracijos įgyvendinimo infrastruktūros sugretinimui. 
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 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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 JAUNIMO DALYVAVIMAS 
  

 Atviras kodas: PILIETIS 

Trukmė 2011 m. rugpjūtis–2013 m. rugpjūtis  

Finansuotojas ES, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

Pareiškėjas Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Europos namai“, Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacija, VšĮ „Profat“ 

  

Tikslas Didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio 
dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų 
moksleivių pilietiškumui ugdyti.  

Aprašymas  Viso projekto metodika remiasi neformaliojo 
ugdymo principais. 2012 m. projektas kvietė visos 
Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivius burtis į 
komandas, įvardinti aktualią savo aplinkos 
problemą (patyčios, šiukšlinimas, diskriminacija, 
senjorų atskirtis, netolerancija ar pan.), sugalvoti 
efektyvų planą problemai išspręsti ir tą iniciatyvą 
įgyvendinti. Moksleiviams ir mokytojams šį darbą 

palengvino projekto ekspertų parengtos metodinės rekomendacijos. Taip pat 
buvo vykdoma pilietinės problematikos viešinimo kampanija, motyvuojanti 
moksleivius kelti ir įgyvendinti iniciatyvas. Įpusėjus projektui ir moksleiviams 
įgyvendinus iniciatyvas, buvo atlikta pilietinių iniciatyvų metu iškeltos 
problematikos, naudotų metodų bei priemonių analizė, kuria remiantis 
projekto ekspertai parengs metodinę priemonę. Projekto metu vyko 
seminarų mokytojams ciklai. 
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 Pasaulis ir aš 

Trukmė 2013 m. birželis–lapkritis  

Finansuotojas LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programa 

Pareiškėjas Neformalaus švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

  

Tikslas Informuoti bei šviesti Lietuvos mokytojus ir moksleivius apie vystomąjį 
bendradarbiavimą ir paramos demokratijai svarbą, tikslus ir naudą pilietinei 
visuomenei sukuriant ugdymo priemonę ir jos panaudojimo koncepciją.  

Aprašymas Projekto metu buvo sukurta metodinė priemonė 
„Nuo teorijos iki praktikos“, skirta padėti 
mokytojams formuoti jaunimo požiūrį į vystomąjį 
bendradarbiavimą. Mokytojai buvo pakviesti į 
mokymus, kurių metu buvo diskutuojama 
aktualiais vystojo bendradarbiavimo klausimais, 
pristatomi aktyvūs mokymo metodai, kurie leis 
integruoti šią temą į ugdymo procesą, bei 
pristatyta metodinė priemonė. Taip pat buvo 

sukurtas interaktyvus žaidimas „Laiškas butelyje“, padedantis diskutuoti 
skurdo ir nelygybės, ŽIV/AIDS klausimais. 
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 BENDRADARBIAVIMO TINKLAI  
  

 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.  

  

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. 

  

 

 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. 



13 

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 

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. 
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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 

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. 
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 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 
tarp skirtingų kultūrų ir religijų. Fondas 
vysto regioninį tinklą, apimantį daugiau 

kaip 3000 visuomeninių organizacijų. 

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje.  

  

 


