


APIE LGPC
Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) – nevyriausybinė

 organizacija, siekianti mažinti stereotipus ir užtikrinti lygias 
galimybes lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, 

amžiaus, lytinės orientacijos pagrindu. Nuo 2003 m. organizacija 
vykdo informacines kampanijas, advokaciją, siūlo mokymus ir 
seminarus, rengia straipsnius, leidinius ir teikia ekspertizę lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo klausimais. Bendradarbiaudami su 
kitomis žmogaus teises ginančiomis organizacijomis, LGPC savo 
veikla siekia ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, populiarinti 

lyčių lygybės idėjas ir užtikrinti teisinį jų įgyvendinimą.

Su mumis susisieksite:

Didžioji g. 5-312, 01128 Vilnius
Tel. +370 (679) 80607
El. paštas: info@gap.lt
 www.gap.lt
Facebook: www.facebook.com/gap.lt
 

http://gap.lt
http://www.facebook.com/gap.lt
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Apmokyta daugiau nei 400 įvairių sričių specialistų.
Mokymų metu aplankytos daugiau nei 25 Lietuvos gyvenvietės.

TĘSĖME MOKYMUS, SKATINANČIUS VISUOMENĖS 
SĄMONINGUMĄ



• Drauge su Lietuvos moterų lobistine organizacija 
vykdėme Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 
įgyvendinamą projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių 
lygybė“. Jo metu atliktas kokybinis tyrimas, remiantis  kuriuo 
parengtos rekomendacijos savivaldybėms. Atsižvelgiant į jas 
vykdėme mokymus 15 savivaldybių: pristatėme priemones 
moterų ir vyrų atskirčiai mažinti.

• Vilniaus savivaldybėje kartu su Lietuvos žmogaus teisių 
centru vykdėme mokymus saugios nuo seksualinio 
priekabiavimo ir patyčių darbo aplinkos tema. Mokymus 
inicijavo miesto savivaldybės darbuotojai. 

• Drauge su Lietuvos žmogaus teisių centru atlikome 
Lietuvos kino industrijos atstovų apklausą ir parengėme
rekomendacijas dėl seksualinio priekabiavimo 
prevencijos. Vykdėme mokymus, kuriuose nagrinėjome 
seksualinio priekabiavimo reiškinį ir aptarėme priemones 
saugiai kūrybinei aplinkai užtikrinti. 

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/05/kok.-tyrimo-santrauka-ir-rekomandacijos.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/09/nuo-a-iki-z-lyciu-lygybes-vadovas-savivaldybems.pdf


• Mokėme pedagogus ir profesinio orientavimo 
konsultantus: ugdėme gebėjimą teikti lyčių požiūriu 
nešališką informaciją konsultuojant moksleivius 
profesijos pasirinkimo klausimais ir mažinti lyčių 
atotrūkį socialinės srities profesijose.

• LR Aplinkos ministerijos užsakymu organizuotoje 
iniciatyvoje trečius metus keliavome po Lietuvą: 
kvietėme miestų ir kaimų gyventojus kalbėtis apie 
darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių
 lygybės aspektu, daiktų pakartotinį naudojimą, 
maisto švaistymo problemas ir kaip to išvengti. 
Projekto pabaigą pažymėjome rugpjūčio 24 d. Kauno 
Nemuno saloje vykusiame renginyje.  



RENGĖME LEIDINIUS

Drauge su Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba, Žmogaus teisių stebėjimo institu-
tu ir Nomoshiti kūrėme produktus, skirtus 
informuoti visuomenę smurto artimoje 
aplinkoje klausimais:

• leidinius, kuriuose lengvai suprantama kalba 
paaiškinta, kaip atpažinti smurtą artimoje 
aplinkoje ir suteikti tinkamą pagalbą;
• pamokas internetiniam kursui „Sisteminis 
smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje – kas 
tai?“

Įgyvendindami projektą „Z-kartos 
vaikinai renkasi profesijas socialinėje 

sferoje“ parengėme leidinius, 
aptariančius, kaip skatinti vaikinus 

rinktis profesijas socialinėse srityse ir 
šiai temai skirtą naujienlaiškį.

http://gap.lt/trys-metai-smurto-prevencijos/
https://www.be-ribu.lt/?s=Sisteminis+smurtas+prieš+moteris+artimoje+aplinkoje+–+kas+tai%3F
http://gap.lt/wp-content/uploads/2019/11/boys-in-care__handbook_10_lt_FINAL_digital.pdf
http://gap.lt/wp-content/uploads/2019/01/Newsletter_5_LT_Final.pdf


KŪRĖME INFORMACINIUS 
FILMUKUS

Pasakojančius apie vyrų, dirbančių socialinėje sferoje, patirtis:

Pristatančius aplinkosaugos lyčių aspektu klausimus, 
mokymų dalyvių ir eksperčių įžvalgas:

https://www.youtube.com/watch?v=4eA1Ao8mA8Y&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE
https://www.youtube.com/watch?v=-XHImu91pfQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-eJDtLclA6c


ORGANIZAVOME ŽMOGAUS TEISĖMS SKIRTUS 
RENGINIUS

Gegužės 17d. surengėme projekto „Koordinuotas
 tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo didinimas 

ir praktikų kaita“ tarptautinę baigiamąją konferenciją.
Dalinomės gerąja patirtimi, kaip stiprinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą reaguojant į smurtą artimoje aplinkoje, 
užtikrinant nukentėjusiųjų saugumą ir smurtautojų 

atsakomybę. Joje įžvalgomis pasidalino ekspertai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Švedijos, Islandijos, vyko diskusijos apie 
visuomenei būdingas nuostatas ir žiniasklaidos vaidmenį 

formuojant jas.

Renginį iš dalies finansavo



Kaip ŽTOK nariai taip pat dalyvavome darbo grupėse:

• Dėl Lietuvos Respublikos veiksmų plano Jungtinių Tautų globaliai 
darbotvarkei „Moterys, taika ir saugumas“

• Dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo 
Vilniaus mieste koordinavimo

• Dėl prevencijos ir apsaugos nuo smurto prieš moteris bei smurto
 artimoje aplinkoje klausimų koordinavimo ir sprendimo

Drauge su kitais Žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK), 
kuriai pirmininkavome, nariais, dalyvavome Tarptautinei 

žmogaus teisių dienai skirto forumo organizacinio komiteto 
veikloje. Gruodžio 10 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje paminėjome 30-ąsias Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijos metines.



REIŠKĖME SOLIDARUMĄ ŽMOGAUS TEISIŲ 
KLAUSIMAIS

• Kovo 8 d., Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga, 
Vilniuje dalyvavome eitynėse „Visos moterys dirba, bet ne visoms 
moka”. Dalinomės mintimis apie moterų teises ir problemas darbo 

aplinkoje ir visuomenėje.

• Birželio 8 d. drauge su kitomis Lietuvos žmogaus teisių
 organizacijomis išreiškėme palaikymą LGBTI bendruomenei Baltic 

Pride eitynėse: LGBTI teisės – žmogaus teisės.



Tęsėme projekto 
MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVOS VALSTYBĘ 

veiklas

Šis projektas yra 2018 m. inicijuota istorinės atminties inovacija, kuria 
siekta atkreipti visuomenės dėmesį į moteris, aktyviai įsijungusias 
į politinę, visuomeninę, mokslo, švietimo, labdaros, meninę veiklą 
ir svariai prisidėjusias prie atkurtos valstybės puoselėjimo. Projekte 
tradiciniai istorinės atminties atgaivinimo sprendimai jungiami su 

inovatyviais kalbėjimo būdais, naudojant socialinius tinklus, kuriuose 
istorinė atmintis virsta aktualijomis.

Parengėme protmūšį, skirtą plačiajai visuomenei: mokykloms,
 bibliotekoms, bendruomenėms ir įstaigoms, norinčioms praturtinti 

žinias apie Lietuvos istoriją. Ieškodami atsakymų į šmaikščiai 
suformuluotus klausimus, dalyviai supažindinami su 50 moterų 

indėliu į valstybės kūrimą.



Parengta moterų, kūrusių Lietuvos valstybę, paroda. Joje 
eksponuojama 100 dailininkės Akvilės Malukienės sukurtų 
portretų. Pradėjusi kelionę Vilniuje, kino teatre „Skalvija“, 

per metus ekspozicija nukeliavo daugiau nei 5000 km ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų.  Paroda  tęs savo kelionę ir kitais 
metais, skelbdama apie moterų indėlį puoselėjant valstybę.



VYKDĖME KNYGOS „MOTERYS, KŪRUSIOS 
LIETUVĄ“ LEIDIMO DARBUS

Visus metus aktyviai rinkome knygos leidimui skirtas lėšas. 
GoGetFunding platformoje sulaukėme 234 idėją palaikiusių žmonių paramos, 

kurių dėka pradėjome rengti knygą leidybai.

Už knygą gaunami pinigai bus panaudoti žmogaus teisėms 
ginti ir lyčių lygybei skatinti.



BUVOME ĮVERTINTOS ŠIAIS APDOVANOJIMAIS

Vasario 17 d. Vasario 17 dienos 
apdovanojimas metų iniciatyvos 

kategorijoje už projektą „Moterys, 
kūrusios Lietuvą“, kuriuo vizualiai 

paneigiamas mitas, kad Lietuvos 
valstybę kūrė tik vyrai

 Kovo 28 d. Nacionalinis lygybės 
ir įvairovės apdovanojimas Lyčių 
lygybės kategorijoje už 
nestereotipinio požiūrio į 
moteris ir vyrus sklaidą ir 
įtvirtinimą visuomenėje

Liepos 6 d. centro ekspertei 
Margaritai Jankauskaitei įteiktas 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino medalis už 

žmogaus teisių, demokratinių 
vertybių puoselėjimą, socialinės 

atskirties ir smurto artimoje 
aplinkoje mažinimą.   



2019 m.
 VYKDYTI PROJEKTAI

ARTGORA: 
Kūrybinės industrijos lygybei Baltijos regione skatinti

Trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis

Partneriai: Nacionalinis pasaulio kultūrų muziejus (Švedija), Tartu universitetas 
(Estija), Rygos technikos universitetas (Latvija), SocLab Fondas, Taso Fondas 

(Sakartvelo), Poruch, European Alternatives.

Pagrindinis tikslas – mažinti diskriminaciją ir įgalinti moteris kūrybinių 
industrijų srityse, siekiant Darnaus vystymosi tikslų 2030. 

Dalyviai buvo skatinami dalintis patirtimi sprendžiant bendras 
problemas pasitelkiant kūrybą, didinti informuotumą apie kultūros 

vaidmenį skatinant lyčių lygybę, generuoti novatoriškus sprendimus ir 
projektų idėjas potencialiam regioniniam bendradarbiavimui. 

Projektą vainikavo Rygoje 2019 m. balandžio mėn. vykęs regioninis 
forumas, sukvietęs šalių – partnerių organizacijas, siekiančių skleisti 

lyčių lygybę idėjas garsinėmis, vaizdinėmis priemonėmis ir pasitelkus 
skaitmeninio formato serijas Talk Real | Art Real ar internetinius 

leidinius.

Projektą finansavo Švedijos 
Institutas, įgyvendindamas 
Baltijos Jūros regiono ben-
dradarbiavimo programą.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq2HcUW5Xz49h59WO_j_8cs_ewAA0qjfP


BRIDGE:
 Vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su 

smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos žmogaus teisių 
centras, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti”

Pagrindinis tikslas – stiprinti savivaldybių gebėjimą užtikrinti
 veiksmingą intervenciją ir prevenciją smurto artimoje aplinkoje atveju. 
Siekiant šio tikslo, kuriamas institucijų bendradarbiavimo algoritmas, 
ugdomos lyčių požiūriu nešališkos mokyklų bendruomenės nuostatos, 
didinamas visuomenės sąmoningumas smurto artimoje aplinkoje klau-

simais. 
Veiklos vykdomos 3 Lietuvos savivaldybėse: Alytaus miesto, Jonavos ir 

Ukmergės rajonų. Projekto įžvalgos bus pristatytos kitoms
 savivaldybėms ir politikos formuotojams.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.



PARENT: 
vyriškumo normų kaita įsitraukiant į atsakingą tėvystę

Trukmė: 2019 m. vasaris – 2021m. vasaris

Partneriai: Centre for Social Studies , Institute for Masculinity Research and 
Gender Studies, Cerchio degli Uomini, The Nursing School of Coimbra.

Pagrindinis tikslas – keisti visuomenės požiūrį į  lyčių vaidmenis 
auginant vaikus ir skatinti vyrus aktyviau įsitraukti į tėvystę. 

Aktyvus vyrų įsitraukimas į vaikų priežiūrą ir socializaciją nuo pačių 
pirmųjų dienų, vienodas dalinimasis neapmokamo darbo našta 

vertinamas kaip veiksminga smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
priemonė. Projekte kuriamos gairės sveikatos sektoriaus 

darbuotojams, organizuojamas tėvų, įskaitant pabėgėlius ir migrantus, 
švietimas, įgyvendinamos nacionalinės sąmoningumo didinimo 

kampanijos, kuriomis siekiama didinti supratimą apie aktyvaus vyrų 
dalyvavimo vaikų priežiūroje svarbą.

2019 m. LGPC vykdė specialistų mokymus apie tai, kaip skatinti vyrų 
įsitraukimą į tėvystę.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.



STOP SMURTUI PRIEŠ MOTERIS: 
nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų 

kaltinimui

Trukmė: 2017 m. balandis– 2019 m. spalis 

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti.

Pagrindinis tikslas – didinti visuomenės suvokimą apie smurtą prieš 
moteris šeimoje, skatinti nulinę toleranciją smurtui ir smurto aukų 

kaltinimui. Projektu siekiama didinti  įvairių smurto formų atpažinimą 
ir padėti smurtą patiriančioms moterims siekti pagalbos: stiprinamos 

specialistų kompetencijos, kaip atpažinti smurtą patiriančias moteris ir 
tinkamai reaguoti, pasitelkiant socialines kampanijas ir žiniasklaidos 

analizę mažinamas visuomenei būdingas aukų kaltinimas.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis, 
taip pat iš dalies finansuojamas tarptautinio fondo 
“Global Fund for women” lėšomis.



Z-KARTOS VAIKINAI RENKASI PROFESIJAS SOCIALINĖJE 
SFEROJE

Trukmė: 2017 m. balandis – 2019 m. rugsėjis

Partneriai: Dissens Institute fur Building under Forschung, Verein für 
Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, The Peace Institute, Instituto 

degli Innocenti, Center of Women’s Studies and Policies, 
Ugdymo plėtros centras.

Pagrindinis tikslas – skatinti  vaikinus rinktis profesijas socialinėje 
sferoje, keisti lyčių stereotipus, stiprinti nuostatą, jog darbas 

socialinėje srityje praturtina vyriškumo sampratą. Projekto metu 
vykdėme vadovėlių ir informacinės medžiagos, skirtos profesiniam 

konsultavimui, analizę, rengėme pedagogams skirtų mokymų, kuriais 
skatinama keisti lyčių stereotipus renkantis profesiją, medžiagą, 

vykdėme mokymus ir sąmoningumo kėlimo kampanijas.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.



KOORDINUOTAS TARPINSTITUCINIS ATSAKAS Į SMURTĄ:
 sąmoningumo didinimas ir praktikų kaita

Trukmė: 2017 m. sausis –  2019 m. birželis 

Partneriai: Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos policijos mokykla. 
Asocijuoti partneriai: LR Teisingumo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos, 
Kelmės rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuvos gydytojų 
vadovų sąjunga, Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti koordinuoto tarpinstitucinio atsako 
į smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje sistemą, siekiant užtikrinti 

nukentėjusių nuo smurto moterų saugumą ir smurtautojų atsakomybę 
už savo veiksmus. Rengėme smurto artimoje aplinkoje rizikos 

įvertinimo priemones, policijos pareigūnams ir medicinos 
darbuotojams skirtas smurto artimoje aplinkoje atpažinimo gaires, 

koordinuoto tarpinstitucinio atsako į smurtą įgyvendinimo 
rekomendacijas. Vykdėme mokymus įvairių sričių specialistams,

 sąmoningumo kėlimo kampanijas, advokacijos renginius ir Europinę 
konferenciją.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.



MOTERYS
 - 

pokyčių, taikos ir konfliktų prevencijos variklis Ukrainoje

Trukmė: 2018 m. kovas – 2020 m. rugsėjis

Projekto partneriai: Ukrainos moterų fondas, Moterų informavimo ir 
konsultavimo centras

Pagrindinis tikslas – skatinti moterų įtraukimą į taikos kūrimo ir 
konfliktų prevencijos procesus Ukrainoje. Jo siekiama, padedant 

suinteresuotoms institucijoms rengti, vykdyti ir prižiūrėti regioninius 
veiksmų planus, skirtus įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 

1325 „Moterys, taika ir saugumas”, stiprinant specialistų gebėjimus 
vykdyti iniciatyvas, skatinančias moterų įsitraukimą į taikos procesus, 
teikiant tiesioginę paramą vietinėms organizacijoms, rengiant gerosios 

praktikos ir patirties mainus. Veiklos vykdomos Vinicos, 
Dniepropetrovsko, Zaporožės, Luhansko ir Chmelnyckio 

regionuose Ukrainoje.  2019 m. surengtas projekto atstovų iš Ukrainos 
vizitas Lietuvoje. Jo metu vyko susitikimai su ministerijų, savivaldybių, 

teismų bei kitų viešojo sektoriaus institucijų atstovais, Europos lyčių 
lygybės instituto ekspertais. 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos, 
Europos komisijos delegacijos Ukrainoje



TĘSĖME BENDRADARBIAVIMĄ TINKLUOSE

LIETUVOS MOTERŲ
LOBISTINĖ ORGANIZACIJA

Narystė nuo 2014 m.

ŽMOGAUS TEISIŲ
 ORGANIZACIJŲ KOALICIJA

Narystė nuo 2011 m., 2019 m. - pirmininkavimas 

ENAR – EUROPOS TINKLAS
PRIEŠ RASIZMĄ

Narystė nuo 2006 m.

NACIONALINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ 
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO 

ORGANIZACIJŲ PLATFORMA

Narystė nuo 2007 m.

ANNA LINDH FONDAS

Narystė nuo 2012 m.

AWID

Narystė nuo 2005 m.



Viso gauta lėšų: 164 904,58 EUR

FINANSINĖ ATASKAITA


