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Lietuva jau išsiveržė iš tų Rytų 
Europos šalių, kuriose dar neįgy
vendinta lyčių lygybė politinėje 
sferoje – jau turime moterų, už
imančių aukščiausius vadovau
jamus postus šalyje. Sunku būtų 
paneigti teiginį, kad visuome
nė tokiems sprendimams brendo 
palengva, kartu su organizacijo
mis, nuosekliai įgyvendinančio
mis Lietuvoje įvairias moterų ir 
vyrų lygių galimybių programas.

Viena tokių organizacijų, 
kryptingai dirbanti moterų ir 
vyrų lygių galimybių klausimais, 
yra Kaune veikiantis Socialinių 
inovacijų fondas, vadovaujamas 
Liudmilos Mecajevos. Neseniai 
šis fondas surengė tarptautinį se
minarą „Naujos galimybės lyčių 
lygybės ir įvairovės planavimui 
darbo vietose“. 

Minėtas seminaras – tai So
cialinių inovacijų fondo įgyven
dinamo projekto „Lyčių lygy
bės ir įvairovės planavimas darbo 

vietose“ dalis. Šis projektas fi
nansuojamas pagal Europos Ko
misijos Mokymosi visą gyvenimą 
Leonardo da Vinci programą.

„Mūsų projekto tikslas – pa
siūlyti pažangių sprendimų, kaip 
įgyvendinti modernią programą, 
skirtą lyčių lygybės planavimo ir 
įvairovės darbo vietose konsultan
tui parengti. Tuo tikslu, pasinaudo
jant projekto partnerių iš Lietuvos, 
Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos 
bei Liuksemburgo gerąja patirtimi, 
kuriama nuotolinio mokymo pro
grama“, – aiškino L.Mecajeva.

Ši programa suteiks galimybę 
valstybinėms ir privačioms or
ganizacijoms, įmonėms, darbo 
rinkos konsultavimo ir mokymo 
institucijoms, profesinėms są
jungoms, darbdavių asociacijoms, 
politikams ir valdininkams, darb
daviams turėti savo organizacijos 
viduje kvalifikuotą lyčių lygybės 
ir įvairovės konsultantą, kuris pa
dės įgyvendinti priemones, užti
krinančias lygų ir pagarbų elgesį 
su visais dirbančiaisiais.

Specialistai:  � Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos departamento di-
rektorė V.Murauskaitė, Seimo narė B.Vėsaitė, Socialinių inovacijų fondo di-
rektorė L.Mecajeva, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešie-
siems ryšiams V.Dambrava, Socialinių inovacijų fondo direktorės pavaduoto-
ja A.Kisielienė ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys 
V.Preikšaitis – seminaro bendraminčiai.

Bendramintės:  � Suomijos profesinės sveikatos instituto profesorė dr. 
K.Kauppinen, Suomijos ambasadorė Lietuvoje M.L.Kiljunen (centre) ir Socialinių 
inovacijų fondo direktorė L.Mecajeva kalbasi apie lyčių lygybės planavimą Suomi-
jos darbovietėse.
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