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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 neigiamą 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 2015 m. organizacijoje nuolat dirbo 6 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

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.

Sukurtas ir palaikomas projekto portalas
vyraiuzmoteris.lt.

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 EEA Grants, NVO Programa Lietuvoje

Pareiškėjas Kauno moterų draugija

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras

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 sukūrė du tarpinstitucinio
bendradarbiavimo teikiant pagalbą seksualinės prievartos aukoms
programas, vedė 3 tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvų kūrimo
seminarus, kurie įtraukė 60 policijos pareigūnų, pravedė apmokymus
dešimčiai moderatorių, įgyvendinsiančių bendradarbiavimo iniciatyvas su
švietimo įstaigų darbuotojais.
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LYČIŲ LYGYBĖ

Įgalinimas per dalinimąsi: moterys (po)konfliktinėse situacijose

Trukmė 2015 m. birželis – 2015 m. lapkritis

Finansuotojas LR Užsienio reikalų ministerija

Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras

Partneriai Taso Foundation (Gruzija), RETAJ Foundation of Palestian Women (Palestina)

Tikslas Gruzijos ir Palestinos moterų ekonominis ir socialinis įgalinimas, siekiant
įveikti (po)konfliktinių ir krizinių situacijų pasekmes, ir Lietuvos visuomenės
informavimas apie šių šalių moterų padėtį.

Aprašymas Projektas subūrė moteris lyderes iš Gruzijos, Palestinos ir Lietuvos, siekiant
sustiprinti jų kompetencijas ir galimybes aktyviau įsitraukti į moterų teisių
judėjimus, teikiant pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo smurto, skatinant
ir padedant moterims dalyvauti pilietiniame, politiniame ir ekonominiame
savo visuomenių gyvenime. Projekto metu buvo vystomi bendradarbiavimo
ryšiai tarp skirtingų šalių bendruomenių, skatinamas tarpusavio supratimas ir
pagalba. Buvo surengtas moterų vietos bendruomenių lyderių iš Gruzijos,
Palestinos ir Lietuvos forumas Lietuvoje, kurio metu dalyvės dalinosi savo
patirtimi ir įžvalgomis dėl pagalbos moterims
(po)konfliktinėse ir krizinėse situacijose. Taip pat
buvo parengtas ir visuomenei pristatytas filmukas
apie moterų padėtį Gruzijoje ir Palestinoje,
Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje publikuoti
keturi straipsniai apie pilietinės visuomenės
situaciją projekto šalyse.
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Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai

Trukmė 2013 m. rugsėjis–2015 m. birželis

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.
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GenderStrat 4 Equality

Trukmė 2014 m. rugsėjis–2016 m. rugpjūtis

Finansuotojas Erasmus+, EK

Pareiškėjas Žemutinės Austrijos Provincijos Vyriausybės, moterų klausimų ir lyčių aspektų
integravimo departamentas

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras ir kt.

Tikslas Harmonizuoti, įdiegti ir išplatinti Europos kokybės standartus taikomus lyčių
lygybės mokymuose.

Aprašymas LGPC 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
sudaromas kokybės standartų katalogas lyčių lygybės mokymams ir lyčių
lygybės instruktoriams skirtas mokymo planas.

Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir
įgyvendinimas

Trukmė 2015 m. gegužė–2015 m. lapkritis

Finansuotojas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareiškėjas Socialinių inovacijų fondas

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, Kauno moters užimtumo informacijos centras,
Moterų informacijos centras

Tikslas Stiprinti vyrų ir moterų lygybės praktinį įgyvendinimą viešame ir privačiame
sektoriuose

Aprašymas Projektas vykdytas pagal Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2020
m. įgyvendinimo programą. LGPC ekspertai kartu su parteriais parengė mokymo
programą ir apmokė lektorius ir surengė mokymus apie lyčių lygybės planavimą
darbovietėse privačių ir valstybinių įmonių darbdaviams, paruošė mokymų
programą valstybės tarnautojams ir darbuotojams lyčių aspekto integravimo ir
kitomis lyčių lygybės temomis, parengė konkurso, skirto apdovanoti geriausių
lyčių lygybės priemonių, suplanuotų ir įgyvendintų savivaldybės strateginiuose
veiklos arba plėtros planuose, nuostatus.
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UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKA

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

Aprašymas Projektu buvo
tęsiamas
anksčiau
pradėtas darbas
plėtojant
tarpinstitucinio
koordinavimo ir

ryšių palaikymo sistemą, ją kokybiškai papildant segmentu, specifiškai susietu
su trečiųjų šalių piliečių (TŠP) ekonomine integracija. Įgyvendintos trijų tipų
veiklos, kompleksiškai papildančios viena kitą:

 Mokymai tarpkultūrinės kompetencijos didinimo ir įvairovės valdymo
klausimais suinteresuotų šalių, susijusių su TŠP ekonomine integracija,
atstovams;

 Informavimo ir konsultavimo platformos www.mipas.lt plėtojimas;
 TŠP ekonominės integracijos gido parengimas, integruojant europinę

patirtį.
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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, VšĮ „Diversity Development Group“, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija, Socialinės partnerystės fondas MAGNUM
BONUM, Socialinių–edukacinių iniciatyvų centras PLIUS

Tikslas Parengti nuoseklų ir konceptualų migrantų (trečiųjų šalių piliečių) integracijos
strategijos dokumentą.

Aprašymas Atsižvelgiant į integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį
tokio pobūdžio dokumento poreikį, LR Vyriausybės įsipareigojimus parengti
migracijos politikos gaires iki 2014 m., buvusių politinių dokumentų,
reglamentuojančių (ar reglamentavusių) imigracijos ir migrantų integracijos
procesus, turinį (tikslus, uždavinius ir prioritetus), migracijos ir migrantų
integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo patirtis Europos Sąjungoje,
projekto rėmuose sudarytas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų
integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojęs
parengti migrantų (trečiųjų šalių piliečių) integracijos strateginį dokumentą.
LGPC kartu su VšĮ „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum“ parengė
lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į
Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą,
migrantų integracijos problematiką ir
institucinių mechanizmų tinklą, adaptavo
strateginiam dokumentui.
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VYSTOMASIS  BENDRADARBIAVIMAS

2015 m. Europos metai vystymuisi: informacijos sklaida

Trukmė 2015 m. vasaris – 2015 m. lapkritis

Finansuotojas LR Užsienio reikalų ministerija

Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras

Partneriai Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platforma (NNVBO Platforma)

Tikslas Didinti informacijos prieinamumą visuomenei apie Lietuvos ir Europos
Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą.

Aprašymas Projekto metu buvo atrinkta, susisteminta ir skaitmeninta aktuali spausdinta
ir vaizdo medžiaga vystomojo bendradarbiavimo
tematika. Taip pat buvo sudarytas, visuomenei ir
ugdymo įstaigoms pristatytas ir išplatintas
leidinių paketas.

KITA VEIKLA

Ar mes vienodai tausojame aplinką: apie atliekų rūšiavimą ir
lyčių lygybę

Trukmė 2015 m. gegužė – 2015 m. lapkritis

Užsakovas LR Aplinkos ministerija

Temos  Socialiniai lyčių konstravimo aspektai: istoriniai kontekstai, socialinės
pasekmės;

 Aplinkosauga: istorinis požiūris;
 Lyčių aspektai atliekų tvarkyme.

Veikla Apvalaus stalo diskusijų Švenčionyse ir Šalčininkuose organizavimas
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Galiu–renkuosi–esu

Vieta ir laikas 2014 m. balandis–2015 m. rugsėjis

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 ŽIV ir AIDS paveiktiems žmonėms.

Informacijos rinkimas ir su tyrimais susijusių paslaugų teikimas

Vieta ir laikas Nuo 2014 m. liepos

Užsakovas Europos lyčių lygybės institutas, EIGE

Temos Su lyčių lygybe susiję tyrimai.

Veikla Su lyčių lygybės politika susijusių tekstų redagavimas ir pastabų vertimui
teikimas, pilkosios literatūros surinkimas ir sisteminimas.

Mokymai Baltarusijos opozicinių partijų lyderiams

Vieta ir laikas Nuo 2015 m. vasaris–2015 m. spalis

Užsakovas Švedijos tarptautinio liberalų centro (SILC) Vilniaus biuras

Temos  Lyčių lygybės teorija ir politika;
 3R metodo taikymas;
 Lyčių aspekto integravimas;
 Šeimos ir darbo derinimas;
 Sąveikinis požiūris į diskriminaciją;
 Socialinės normos;
 Lyčių reprezentacija.

Veikla 5 seminarų ciklo organizavimas ir pravedimas.
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Koordinuotas institucijų atsakas smurtui artimoje aplinkoje:
komandų formavimas savivaldybėse teikiant kompleksinę
pagalbą bei vykdant prevenciją

Vieta ir laikas 2015 m. spalis – 2015 m. lapkritis

Užsakovas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Temos  Smurto artimoje aplinkoje dinamika ir ypatumai;
 Galios ir kontrolės ratas;
 Koordinuotas institucijų atsakas: tikslas, veikimo principai, rezultatai;
 Policijos darbo ypatumai;
 Smurto artimoje aplinkoje rizikos vertinimai;
 Komandinis darbas veiksmingai sprendžiant smurto artimoje aplinkoje
problemas.

Veikla Surengti ir pravesti treji mokymai Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskričių
specialistų komandoms savivaldybėse, kurias sudarė prokurorai, policijos
pareigūnai, tyrėjai, vaiko teisių specialistai, specializuotų pagalbos centrų
darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai,
medikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Atstovavimas

Vieta ir laikas 2015 m. sausis – 2015 m. gruodis

Veiklos Ekspertei Margaritai Jankauskaitei skirtas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „Metų visuomenininkės“ apdovanojimas;

Ekspertei Margaritai Jankauskaitei skirtas Nacionalinių lygybės ir įvairovės
apdovanojimų „Metų visuomenininkės“ apdovanojimas;

LGPC ekspertės dalyvavo Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga
rengtame susitikime su premjeru Algirdu Butkevičiumi;

LGPC ekspertai rengė viešas paskaitas ir diskusijas Lietuvos ir užsienio
specialistams apie lyčių lygybės problematiką, teikė ekspertines įžvalgas
spaudoje, dalyvavo televizijos ir radijo laidose.
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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. LGPC tęsė dalyvavimą organizacijos veikloje.
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Žmogaus teisių organizacijų 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.

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

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovai dalyvavo tinklo
valdyboje ir įvairiuose susitikimuose. LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė yra
šio tinklo Valdybos narė.
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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
tarp skirtingų kultūrų ir religijų. Fondas
vysto regioninį tinklą, apimantį daugiau

kaip 3000 visuomeninių organizacijų.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje.


