Projektas „Savivaldybės sėkmės
kodas – lyčių lygybė“
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas projektas Nr. 07.3.4.-ESFA-V-425-01-0001

Projekto tikslas ir partneriai
• Projekto tikslas – įvertinti lyčių lygybės situaciją
atskirose Lietuvos savivaldybėse, stiprinti
savivaldybės darbuotojų gebėjimus atpažinti
moterų ir vyrų (ne)lygybę lemiančius veiksnius,
kurti ir diegti tikslines priemones lygioms
galimybėms užtikrinti ir tuo būdu sistemiškai
siekti moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo
savivaldybėse.
• Projekto partneriai:
– Lietuvos savivaldybių asociacija;
– Lietuvos moterų lobistinė organizacija.

Projekto tikslinės grupės:
•
•
•
•

savivaldybių vadovybė ir administracija;
strateginių veiklos planų rengimo specialistai;
savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovai;
savivaldybių bendruomenė.

Projekto įgyvendinimo trukmė:
2016 m. gruodžio 12 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto uždaviniai
1. Išanalizuoti moterų ir vyrų lygybės padėtį
Lietuvos savivaldybėse ir sukurti elektroninį
žemėlapį, reprezentuojantį moterų ir vyrų
lygybės padėtį de facto visose Lietuvos
savivaldybėse.
2. Skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių
įgyvendinimą savivaldybių lygmeniu.
3. Didinti visuomenės sąmoningumą lyčių
lygybės klausimais.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 1
• Remiantis įvairių institucijų statistinių duomenų bazėmis atrinkti
bent 30 indikatorių (rodiklių), renkamų pagal lytį ir savivaldybes.
Atrinkti statistiniai duomenys pateiks informaciją apie moterų ir
vyrų padėtį savivaldybėse šiose srityse: demografija, žinios,
ekonomika (ištekliai), sprendimų priėmimas, socialinė gerovė,
saugumas, sveikata. Šis sąrašas gali būti papildytas kitomis lyčių
(ne)lygybei atskleisti svarbiomis sritimis.
• Pagal atrinktus indikatorius sukurti elektroninį žemėlapį.
Elektroninis žemėlapis – tai sprendimas elektroninėje erdvėje,
suteikiantis galimybę stebėti, rinkti ir naudoti informaciją apie
moterų ir vyrų lygių galimybių padėtį Lietuvos savivaldybėse pagal
fiksuojamus ir atnaujinamus rodiklius. Kiekvienos savivaldybės
situaciją pagal pasirinktą rodiklį galima bus palyginti su šalies
vidurkiu ir kita savivaldybe.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 2 (I dalis)
• Veiklų tikslas įgyvendinant šį uždavinį - parengti
praktines rekomendacijas dėl tikslinių priemonių
įtraukimo į savivaldybių strateginius plėtros ir (ar)
veiklos planus, jas diegti (išklausius mokymus) ir
stebėti rekomendacijų įgyvendinimą bei poveikį
savivaldybėse.
• Uždavinio veiklos:
– rekomendacijų paketo parengimas;
– mokymai savivaldybėse;
– stebėsenos metodikos parengimas ir diegimas.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 2 (II dalis)
• Rekomendacijų paketo parengimo stadijos:
– Kokybinis tyrimas. Tyrimas apims 10 bandomųjų savivaldybių, atrinktų pagal
nustatytus kriterijus, t.y. geografinę padėtį, savivaldybės dydį, tautinę sandarą
ir pan. Tyrimo tikslas – nustatyti savivaldybių prievolės (LR Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo 4 str.) įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes vykdymo
apimtį. Gauti duomenys leis įvertinti bandomųjų savivaldybių teikiamų
paslaugų išteklių paskirstymą lyties atžvilgiu, viešųjų paslaugų efektyvumą,
atsižvelgiant į poveikį moterims ir vyrams, bei savivaldybių administracijų,
įstaigų ir organizacijų vadovybių supratimą, žinias apie moterų ir vyrų lygių
galimybių principo įgyvendinimą vykdant savivaldybės funkcijas.
– Rekomendacijų projektas.
– Apskrito stalo diskusijos. 10-ies bandomųjų savivaldybių administracijos,
įmonių ir kt. atstovai bus kviečiami dalyvauti apskrito stalo diskusijose,
analizuoti rekomendacijų projektą ir teikti pastabas, kad rekomendacijos
skatintų teigiamą pokytį savivaldybėse ir siūlytų konkrečias tikslines
priemones.
– Galutinių rekomendacijų parengimas. Galutines rekomendacijas rengs
projekto partneriai, akademinės bendruomenės atstovai. Rekomendacijos bus
publikuotos.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 2 (III dalis)
• Mokymai savivaldybėse
Mokymai dėl konkrečių priemonių keisti moterų ir vyrų lygių galimybių
padėtį savivaldybėse bus organizuojami 10-yje bandomųjų
savivaldybių, o vėliau – ir visose likusiose Lietuvos savivaldybėse.
Prieš pradedant mokymus savivaldybėse projekto partneriai parengs ir
suderins bendrą mokymų savivaldybėms koncepciją atsižvelgiant į
kokybinį tyrimą, statistinę informaciją (žemėlapį) ir rekomendacijų
paketą.
Mokymai kiekvienoje savivaldybėje numatyti dviem skirtingoms
savivaldybių darbuotojų grupėms:
1. Savivaldybių administracijos atstovams;
2. Savivaldybėms pavaldžių institucijų atstovams.
Pasibaigus mokymams projekto lektoriai konsultuos projekto dalyvius
nuotoliniu būdu ir (ar) apsilankys kiekvienoje savivaldybėje
konsultacijoms jų darbo vietoje.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 2 (IV dalis)
•

Stebėsenos metodikos diegimas

Kiekvienoje iš 10 bandomųjų savivaldybių bus lyginama moterų ir vyrų lygybės situacija prieš ir po projekto metu siūlytų
tikslinių priemonių įgyvendinimo. Šios veiklos uždaviniai:
1. apibūdinti, kokiu būdu įgyvendinama LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatyta pareiga įgyvendinti lygias
galimybes, kaip tai atsispindi bandomųjų savivaldybių biudžete, strateginiuose dokumentuose, Tarybos sprendimuose,
kituose susijusiuose teisės aktuose;
2. įvertinti, kaip bandomosiose savivaldybėse integruojami moterų ir vyrų lygių galimybių aspektai į vykdomas funkcijas
ir savivaldybės administracinę veiklą;
3. įvertinti priemonių ir sukurtų mechanizmų lygioms galimybėms užtikrinti įdiegimo lygį bandomosiose savivaldybėse,
lyginant kiekvieną bandomąją savivaldybę prieš jai pristatant tikslines priemones ir po to; vertinama, ar lygybės planai ir
(ar) kiti sukurti mechanizmai veikė/veikia;
4. vertinama, ar projekto metu buvo įdiegtos naujos priemonės, atitinkamai pakeisti/priimti su strateginių dokumentų
įgyvendinimu susiję teisės aktai;
5. bus vertinamas rekomendacijų dėl tikslinių priemonių taikymo bandomosiose savivaldybėse įgyvendinimas;
6. atskleisti atskirose savivaldybėse įgyvendinami gerosios praktikos pavyzdžiai, darantys teigiamą įtaką lyčių lygybei.
Taip pat bus sukuriamas universalus stebėjimo mechanizmas, kurio pagalba stebima, ar moterų ir vyrų lygybės
stiprinimo veiksmų planai įgyvendinami savivaldybėse ir kokia apimtimi. Pagrindinis uždavinys yra parengti moterų ir
vyrų lygybės savivaldybėse stebėjimo įrankį, kurį galės savarankiškai pritaikyti visos Lietuvos savivaldybės.
Visose 60 savivaldybių numatyti susitikimai su savivaldybės administracijos atstovais, kurių metu bus pristatomas
stebėsenos mechanizmas, aptariama savarankiška savivaldybių priemonių rezultatų ir poveikio stebėsena.

Projekto veiklos įgyvendinant
uždavinį Nr. 3
•

•
•

Sąmoningumo didinimo kampanijos tikslas – informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų
(ne)lygybės padėtį savivaldybėse, ugdyti visuomenės narių poreikį lyčių (ne)lygybės
situacijos gerinimui bei skatinti pritarimą lygybės de facto užtikrinimui, suteikiant žinių
apie lyčių lygybės teikiamą naudą.
Kampanijos trukmė – 3 mėnesiai. Veiklos pradžia numatoma kartu su elektroninio
savivaldybių žemėlapio parengimu ir pristatymu visuomenei.
Bus organizuojami informaciniai renginiai visose savivaldybėse. Renginių tikslas –
informuoti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių institucijų ir savivaldybėje
veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovus, verslininkus, kitus bendruomenės
narius apie moterų ir vyrų (ne)lygybės padėtį, pristatyti sąmoningumo didinimo
kampanijos metu sukurtus audiovizualinius klipus, inicijuoti diskusiją, kaip
bendruomenės nariai galėtų inicijuoti moterų ir vyrų lygybės skatinimą bei kokių
priemonių tam reikėtų. Jų metu bus stengiamasi įtraukti įvairius savivaldybės
bendruomenės narius, kurie kiekvienas galėtų prisidėti prie lygybės skatinimo toje
srityje, kurioje patys dirba ir pan. Renginiuose dalyvaus lyčių lygybės ekspertai, esant
galimybei, bus kviečiami savivaldybėje žinomi ir/ar garsūs žmonės, kurie galėtų
pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais.

Projekto rezultatai
• Projekto metu renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei
diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvaus 2500 asmenų.
• Taip pat bus pasiekti šie rezultatai:
1. atrinkta ne mažiau kaip 30 indikatorių, kurie bus naudojami statistinių
duomenų rinkimui ir elektroninio žemėlapio sukūrimui;
2. sukurtas elektroninis žemėlapis;
3. atliktas kokybinis tyrimas 10-yje bandomųjų savivaldybių;
4. parengtas rekomendacijų paketas, skirtas savivaldybėms;
5. išleistas leidinys savivaldybėms su informacija, kaip integruoti lyčių lygybę į
strateginius planus;
6. įvykdyti mokymai visose Lietuvos savivaldybėse;
7. sukurta ir išbandyta tikslinių priemonių įgyvendinimo stebėsenos ir
poveikio vertinimo metodika;
8. įgyvendinta sąmoningumo didinimo kampanija, apimsianti radiją, televiziją,
audiovizualinę medžiagą, socialinius tinklus, spaudą ir kt.

Dėl papildomos informacijos apie projektą
prašome kreiptis į projekto vadovę Rūtą
Juodelytę el. paštu ruta.juodelyte@lygybe.lt
arba telefonu (8 5) 261 26 60.

