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Įžanga 
Praėjusiais metais Europos lyčių lygybės institutas (toliau – Institutas) padėjo Europos 
Sąjungai, ypač Europos Komisijai ir valstybėms narėms, rengti duomenis, priemones ir 
metodus informacija grindžiamai politikai formuoti. Šioje veikloje svarbiausia buvo peržiūrėti 
ES Pekino veiksmų programos įsipareigojimų įgyvendinimą. Institutas parengė ir Europos 
Komisijai, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims pateikė dvi ataskaitas ir du 
pagrindinių išvadų dokumentus. Kad Pekino rodikliai taptų geriau žinomi, Institutas sudarė 
duomenų bazę, kurioje, be kita ko, yra lyčių lygybės rodikliai ir duomenys apie visas 
susirūpinimą keliančias Pekino veiksmų programos sritis. Dabar ši duomenų bazė prieinama 
Instituto interneto svetainėje. Be to, siekdamas valstybėms narėms ir kitiems subjektams 
pateikti sėkmingos lyčių lygybės darbo praktikos pavyzdžių apžvalgą, Institutas pradėjo rinkti 
informaciją apie priemones, metodus ir gerąją patirtį, kuriuos sukaupė ir taiko valstybės 
narės, įgyvendindamos lyčių lygybės politiką. 2012 m. ketvirtame ketvirtyje, įgyvendindamas 
2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategiją, institutas sudarė Lyčių lygybės 
indeksą. Tai unikali priemonė, kuri padeda kiekybiškai išmatuoti lyčių lygybės pažangą 
Europos Sąjungoje. Institutas taip pat baigė rengti informavimo strategiją ir sukūrė 
kiekvienai pagrindinei veiklos sričiai pritaikytą tyrimų ir veiklos rezultatų sklaidos metodiką. 
2012 m. buvo toliau kuriamas Instituto Išteklių ir dokumentacijos centras (IDC), kuris, 
renkant duomenis, statistiką, gerosios patirties pavyzdžius, priemones ir metodus, turi tapti 
centriniu patikimos ir palyginamos informacijos šaltiniu.  

2013 m. darbo programa yra pirmoji metinė programa, parengta pagal naująją 2013–
2015 m. vidutinės trukmės darbo programą. Siekiant ilgalaikių tikslų ir rezultatų, bus tęsiama 
Instituto steigiamajame reglamente ir 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės 
strategijoje numatyta pagrindinė veikla. Programoje taip pat numatyta stebėti ekonomikos 
krizės poveikį moterų ir vyrų lygybei (nelygybei) Europoje. 2013 m. Institutas pagal savo 
įgaliojimus dalyvaus teikiant paramą pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP). 
Taikant šią priemonę, esamoms ir potencialioms kandidatėms šalims padedama laikytis 
galiojančių ES moterų ir vyrų lygybės teisės aktų.  

Iki 2013 m. pabaigos Institutas planuoja atlikti šias pagal savo įgaliojimus vykdomas 
užduotis: 

i) pateikti naudotojams Lyčių lygybės indeksą, kuriame bus galima rasti įvairiausius rodiklius 
lyčių lygybės pažangai Europoje įvertinti; 

ii) parengti svarbias Išteklių ir dokumentacijos centro funkcijas, kad naudotojai turėtų prieigą 
prie įvairių knygų, strateginių dokumentų, pilkosios literatūros ir dokumentų apie lyčių 
lygybę Europoje;   
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iii) baigti kurti elektroninį Europos lyčių lygybės tinklą (EuroGender), padėsiantį kaupti ir 
dalytis ištekliais bei gilinti supratimą apie lyčių lygybės svarbą Europai.  

Atlikdamas šias užduotis, ypač teikdamas priemones, padedančias priimti geresnius 
politinius sprendimus, ir skleisdamas informaciją apie savo darbą, kuri didina visuomenės 
supratimą apie lyčių lygybės politikos įgyvendinimą Europoje, Institutas pamažu artėja prie 
visų antroje vidutinės trukmės darbo programoje iškeltų tikslų įgyvendinimo.   

2013 m. Institutas nustatys ir išvardys lyčių lygybės teikiamą naudą, kad parodytų dar 
neatskleistas galimybes šioje srityje ir pavojus, kurie iškyla dėl to, kad viešoje politikoje 
ignoruojami susirūpinimą keliantys lyčių lygybės klausimai. Šioje veikloje Institutas remsis 
kokybiniais ir kiekybiniais lyčių lygybės teikiamos socialinės ir ekonominės naudos įrodymais. 

1 INSTITUTO MISIJA IR 2013 M. PRIORITETAI  

Moterų ir vyrų lygybė yra viena pagrindinių sutartyse įtvirtintų Europos Sąjungos vertybių ir 
vienas jos tikslų ir uždavinių, o moterų ir vyrų lygybės aspekto integravimas į visas Europos 
Sąjungos veiklos sritis yra vienas visuotinai pripažintų jos siekinių. 
 
Instituto vizija: 
 

Pasiekti, kad moterų ir vyrų lygybė taptų realybe visiems europiečiams ir kitiems pasaulio 
gyventojams.  

 
Instituto misija: 
 

Tapti Europos kompetencijos centru lyčių lygybės klausimais  
 
Iki 2013 m. pabaigos Institutas suinteresuotosioms šalims ir partneriams pateiks surinktus ir 
apdorotus atrinktų lyčių lygybės darbo sričių, aprašytų šio dokumento 2.1 ir 2.2 skyriuose, 
duomenis, žinias ir patirtį. Instituto Išteklių ir dokumentacijos centras naudotojams suteiks 
prieigą prie ES ir jos valstybių narių parengtų ir taikomų duomenų, priemonių, metodų ir 
gerosios patirties pavyzdžių, surinktų per pirmuosius trejus moterų ir vyrų lygybės Europoje 
tyrimų metus. 
 

1.1 BENDRIEJI TIKSLAI 

Europos lyčių lygybės institutas įsteigtas tam, kad „prisidėtų prie lyčių lygybės skatinimo ir ją 
stiprintų, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos politikos kryptis ir pagal ją 
parengtas nacionalinės politikos kryptis bei kovą su diskriminacija dėl lyties, bei ugdytų ES 
piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimu, teikdamas techninę pagalbą Bendrijos 
institucijoms, visų pirma Komisijai ir valstybių narių valdžios institucijoms“.1 

                                                                 
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiančio Europos 
lyčių lygybės institutą, 2 straipsnis, OL  L 403, 2006 12 30, p. 9. 
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1.2 2013 M. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS 

2013 m. darbo programa padės pasiekti rezultatus, kurie išdėstyti 2013–2015 m. vidutinės 
trukmės programoje, atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ ir Europos lyčių lygybės 
pakte (2011–2020 m.) nustatytų pagrindinių prioritetų svarbą. Daugiausia dėmesio joje 
bus skiriama pagrindiniams Instituto steigiamajame reglamente išdėstytiems uždaviniams 
ir 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijoje Institutui skirtoms 
užduotims. 

Siekdamas prisidėti prie geresnės politikos ES ir valstybių narių lygmenimis, Institutas 
sprendimų priėmėjams sukurs suderintą ir centralizuotą patikimų ir palyginamų lyčių lygybės 
duomenų ir statistikos šaltinį, kuriame išskirtinis dėmesys bus skiriamas duomenims ir 
informacijai apie smurtą lyties pagrindu. Ši duomenų bazė taip pat bus pagrindas Pekino 
veiksmų programos ir Lyčių lygybės indekso rodikliams peržiūrėti ir atnaujinti. Siekdamas 
padėti geriau įgyvendinti lyčių lygybės politiką, Institutas tvarkys ir palaipsniui paskelbs 
veiksmingas priemones, metodus ir gerosios patirties pavyzdžius, taikomus integruojant 
lyčių lygybės aspektą ES ir valstybių narių lygmenimis. 

Institutas taip pat teiks informaciją sprendimų priėmėjams ir visuomenei apie Europos lyčių 
lygybės politikos įgyvendinimo pažangą ir sunkumus. Tam Išteklių ir dokumentacijos centre 
bus sudaryta bendra palyginamų duomenų bazė, kuri tarnaus atskaitos tašku reguliariai 
stebint lyčių lygybės pažangą. Institutas rūpinsis nuolatine žinių apie lyčių lygybės darbe 
taikomas priemones ir metodus sklaida ir nuolatiniais mainais tarp valstybių narių, 
stojančiųjų šalių ir kitų suinteresuotųjų šalių. Institutas informuos apie lyčių lygybės tyrimus, 
išvadas ir faktus ir nurodys mokslines ir politines lyčių lygybės srities tendencijas ES ir 
valstybėse narėse. Bendradarbiavimą su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis (Europos 
Komisija, Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis) papildys platesni ryšiai su 
nacionalinėmis statistikos įstaigomis2, ES agentūromis, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu, Regionų komitetu, Europos socialiniais partneriais, tyrimų ir informacijos 
centrais bei Europos pilietinės visuomenės organizacijomis.  
 
Į savo pagrindinę veiklą Institutas įtrauks vyrų aspektą, išryškindamas jų vaidmenį skatinant 
lyčių lygybę. Pavyzdžiui, Europos moterų ir vyrų išteklių fonde numatoma pateikti vyrų 
dalyvavimo tokiame darbe pavyzdžių.  
 
Papildomi prašymai 

Jei pakaks žmogiškųjų ir finansinių išteklių, Institutas pagal savo įgaliojimus vykdydamas 
2013–2015 m. vidutinio laikotarpio programą ir 2013 m. metinę darbo programą, gali imtis 
papildomų užduočių. Tokias užduotis metinėje darbo programoje ir jos biudžete tvirtins 
Valdymo taryba. 
 

                                                                 
2 Bendradarbiavimo susitarimai su nacionalinėmis statistikos įstaigomis netaikomi statistikai, tvarkomai pagal 
Komisijos metines statistikos darbo programas. 
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1.3 ĮGYVENDINIMO PRINCIPAS 

Ši metinė darbo programa paremta visuotinai pripažintu į rezultatus orientuoto valdymo 
metodu (angl. Results-Based Management), kuris taikomas stebint Instituto veiklą ir 
rengiant jo veiklos ataskaitas. 2013 m. Institutas ir jo darbuotojai dės visas pastangas, kad 
įvykdytų planuotas užduotis. 
 
Vadovaudamasis savo steigiamuoju reglamentu, Institutas savo užduotis vykdo 
neperžengdamas ES kompetencijos ribų ir atsižvelgdamas į 2013–2015 m. vidutinės trukmės 
darbo programoje nustatytus tikslus ir prioritetines sritis. 
 
Visa Instituto veikla planuojama ir įgyvendinama laikantis nuoseklios metodikos, apimančios 
informacijos apie lyčių lygybę Europoje kaupimą, analizavimą ir tvarkymą sklaidos tikslais. 
Laikydamasis šio principo ir kaupdamas informaciją bei žinias Išteklių ir dokumentacijos 
centre ir jas platindamas, Institutas įvykdys savo misiją – taps Europos lyčių lygybės 
kompetencijos centru ir nepriklausomu jų šaltiniu.  

2  2013 M. METINĖ DARBO PROGRAMA  

INFORMACIJA ES IR VALSTYBIŲ NARIŲ POLITIKOS FORMUOTOJAMS 

Institutas toliau rinks duomenis Europos mastu ir rengs metodus, padėsiančius didinti su 
lyčių lygybės klausimais susijusių duomenų ir rodiklių objektyvumą, palyginamumą ir 
patikimumą. Institutas teiks techninę pagalbą ES Tarybai pirmininkausiančioms šalims, 
stebėdamas pažangą susirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų programos srityse. Baigus 
sudaryti visas ES valstybes nares apimantį lyčių lygybės indeksą, pagrindinis Instituto 
uždavinys šioje srityje bus nustatyti ir apibūdinti lyčių lygybės padėtį Europoje ir numatyti 
tolesnio duomenų kokybės tobulinimo galimybes. 2013 m. Institutas stengsis, kad šis 
indeksas taptų kuo geriau ir plačiau žinomas, ir tuo tikslu organizuos renginius ir skelbs 
atitinkamus leidinius. Instituto lyčių statistikos duomenų bazė, kuri naudojama kaip 
pagrindas indeksui sudaryti, bus laipsniškai plečiama ir nuo 2014 m. taps viešai prieinama. 
Išskirtinis dėmesys bus skiriamas rodiklių ir duomenų apie smurtą lyties pagrindu kaupimui.  
 
Institutas ne tik stebės Pekino veiksmų programos įgyvendinimą, bet ir rinks lyčių lygybės 
darbo metodus, priemones ir gerosios patirties pavyzdžius didžiausią susirūpinimą 
keliančiose srityse, pavyzdžiui, smurto lyties pagrindu srityje. Išteklių ir dokumentacijos 
centre bus galima susipažinti su lyčių lygybės mokymo rezultatais ir išvadomis apie jo poveikį 
sėkmingam lyčių aspekto integravimui.  
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2.1 PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR 
RODIKLIAI 

2.1.1 DUOMENŲ RINKIMAS IR STATISTIKOS RENGIMAS  DVYLIKOJE DIDŽIAUSIĄ 

SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ PEKINO VEIKSMŲ PROGRAMOS SRIČIŲ. PARAMA ES 

TARYBAI PIRMININKAUSIANČIOMS AIRIJAI, LIETUVAI, GRAIKIJAI IR ITALIJAI 

Rezultatas: patikimų Pekino veiksmų programos duomenų teikimas sprendimus 

priimančioms ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims  

Vadovaudamasis 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategija, jos 
įgyvendinimo veiksmais ir 2013–2015 m. vidutinės trukmės darbo programa, Institutas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su Tarybai pirmininkaujančiomis šalimis:  

• analizuos ir peržiūrės ES Tarybai pirmininkausiančių šalių parinktas susirūpinimą 
keliančias sritis,  

• teiks metodinius patarimus, kaip atnaujinti ir tobulinti rodiklius,  

• kiekvienai ES Tarybai pirmininkausiančiai šaliai parengs ataskaitą, kurioje apžvelgs 
pokyčius vienoje iš 12 susirūpinimą keliančių Pekino veiksmų programos sričių,  

• didins rodiklių matomumą ir skatins jų sklaidą. 

Kas dvejus metus Institutas rinks ir atnaujins duomenis, statistiką ir kitą svarbią informaciją 
visose susirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų programos srityse, kad nustatytų duomenų 
spragas ir tas Pekino veiksmų programos sritis, kuriose reikia atlikti daugiau tyrimų. Šalims 
rengiantis pirmininkauti ES Tarybai, Institutas pateiks išsamią ataskaitą apie parinktą 
susirūpinimą keliančią sritį.  

DUOMENŲ RINKIMAS IR STATISTIKOS RENGIMAS DVYLIKOJE DIDŽIAUSIĄ SUSIRŪPINIMĄ 
KELIANČIŲ PEKINO VEIKSMŲ PROGRAMOS SRIČIŲ  

2012 m. Institutas baigė sudaryti duomenų bazę „Moterys ir vyrai Europos Sąjungoje. Faktai 
ir skaičiai“. Joje išsamiai apžvelgiami ES lygmens lyčių lygybės rodikliai ir duomenys visose 
didžiausią susirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų programos srityse ir visi duomenų apie 
ES Tarybos patvirtintus Pekino rodiklius šaltiniai. Joje taip pat pateikiamos nuorodos į 
Tarybai pirmininkavusių šalių ataskaitas, pateiktas iki 2010 m., t. y. prieš tai, kai šios srities 
veikloje pradėjo dalyvauti Institutas, ir naujausios jo ataskaitos apie peržiūrėtas didžiausią 
susirūpinimą keliančias Pekino veiksmų programos sritis. Duomenų bazėje taip pat nurodyta 
literatūra įvairių susirūpinimą keliančių sričių temomis. Visos minėtos nuorodos viešai 
prieinamos specialiame Instituto interneto svetainės skyriuje. Ši duomenų bazė – tai 
nuosekli centralizuota sistema, kuri Europos Komisijai, valstybėms narėms ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims padės priimti faktais paremtus politinius sprendimus ir susipažinti 
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su lyčių lygybės darbo pažangos ataskaitomis. Integravus šią duomenų bazę į Išteklių ir 
dokumentacijos centrą, ji padės nustatyti duomenų spragas ir sritis, kuriose reikia atlikti 
daugiau tyrimų. Nuo 2013 m. šios duomenų bazės turinys bus atnaujinamas du kartus per 
metus, stebint duomenų rinkimo pažangą ir pateikiant naujausius duomenis ir informaciją. 
2014 m. ji bus laipsniškai integruota į Instituto išsamią ir platesnę lyčių statistikos duomenų 
bazę, sudarytą Lyčių lygybės indekso reikmėms.  

PARAMA ES TARYBAI PIRMININKAUJANČIOMS ŠALIMS 

Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir Instituto Pekino rodiklių darbo grupės 
nariais, Institutas rems ES Tarybai pirmininkausiančias Airiją, Lietuvą, Graikiją ir Italiją ir teiks 
joms tolesnę techninę informaciją apie rodiklius parinktose susirūpinimą keliančiose Pekino 
veiksmų programos srityse. Instituto parengtos ataskaitos bus pateiktos Lyčių aspekto 
integravimo klausimų aukšto lygio grupei. 

Institutas peržiūrės šias susirūpinimą keliančias sritis:  

Airijos pirmininkavimo metu (2013 m. sausis–birželis) – Moterys ir žiniasklaida; 

Lietuvos pirmininkavimo metu (2013 m. liepa–gruodis) – Instituciniai mechanizmai 
moterų pažangai skatinti. 

Rengiantis dviejų šalių pirmininkavimui 2014 m.:  

Graikijos pirmininkavimo metu (2014 m. sausis–birželis) – Moterys ir ekonomika; 

Italijos pirmininkavimo metu (2014 m. liepa–gruodis) – Pekinas +20, būtinybė išsamiai 
ištirti visas susirūpinimą keliančias sritis.  

ES Tarybai pirmininkausiančių Graikijos ir Italijos pasirinktoms didžiausią susirūpinimą 
keliančioms sritims apžvelgti  numatoma atlikti du tyrimus. Šių tyrimų metu gauta medžiaga 
bus remiamasi rengiant Instituto ataskaitas ES Tarybai pirmininkausiančioms šalims. 
Papildant šį darbą, bus renkami, apdorojami ir teikiami valstybių narių taikomi politikos 
įgyvendinimo gerosios patirties pavyzdžiai atitinkamose didžiausią susirūpinimą keliančiose 
srityse. Instituto veiklą šioje srityse rems Instituto Pekino rodiklių darbo grupė.  

DIDŽIAUSIĄ SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ PEKINO VEIKSMŲ PROGRAMOS SRIČIŲ VIEŠINIMAS IR 
MATOMUMO DIDINIMAS  

Ataskaitą, pagrindines išvadas, informacijos suvestines ir kitus leidinius Institutas pristatys ES 
Tarybai pirmininkaujančių šalių renginiuose ir kitų ES institucijų bei valstybių narių 
organizuojamuose renginiuose. Visus leidinius bus galima rasti Instituto Išteklių ir 
dokumentacijos centre.  

Bus vykdoma ši informavimo ir platinimo veikla: 
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• 2013 m. ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims teikiamos ataskaitos, jų pagrindinės 
išvados ir informacijos suvestinės bus paskelbtos žiniatinklyje ir išleistos spausdintu 
leidiniu.  

• Ataskaitos ir su jomis susiję leidiniai bus verčiami į kitas kalbas.3 

• Ataskaitos bus pristatomos renginiuose, kuriuos organizuos ES Tarybai 
pirmininkausiančios Airija ir Lietuva, taip pat kitose konferencijose, seminaruose ir 
praktiniuose seminaruose.  

• Informacijos, susijusios su Instituto darbu visose susirūpinimą keliančiose Pekino 
veiksmų programos srityse, sklaida bus vykdoma per Išteklių ir dokumentacijos 
centrą.  

• Suinteresuotųjų šalių duomenų bazės bus atnaujinamos ir plečiamos, atsižvelgiant į 
įvairias ES Tarybai pirmininkaujančių šalių iniciatyvas. 

• Bus įgyvendinama išorinės komunikacijos strategija duomenų ir statistikos kaupimo 
srityje.  

→ Institutas bendradarbiaus su Eurostatu, Jungtiniu tyrimų centru, FRA, Eurofound, EBPO, 
JT EEK, TDO, UNESCO, mokslinių tyrimų institucijomis, socialiniais partneriais ir kitomis 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis. 

Rezultatų rodikliai: Pekino rodiklių darbo grupės posėdžiai (2, 3 ketv.); susitikimai su Airijos, 
Lietuvos, Graikijos, Italijos ir Latvijos vyriausybėmis (1–4 ketv.); tyrimų pradžia Graikijos ir 
Italijos parinktose susirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų programos srityse (1–2 ketv.); 
galutinė ataskaita pirmininkaujančiai Airijai (1 ketv.); galutinė ataskaita pirmininkaujančiai 
Lietuvai (3 ketv.);  ataskaitos pirmininkaujančiai Graikijai projektas (4 ketv.); ataskaitų, 
pagrindinių išvadų ir informacijos suvestinių, pateiktų pirmininkaujančioms Airijai ir Lietuvai, 
skelbimas ir platinimas (1–4 ketv.); konsultaciniai susitikimai, skirti Latvijos ir Liuksemburgo 
parinktoms susirūpinimą keliančioms sritims (2 ketv., 3 ketv.); Pekino rodiklių duomenų 
bazės atnaujinimas (1–4 ketv.).  
 
2.1.2 LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS 

Rezultatas: lyčių lygybės pažangos Europoje vertinimo priemonė.   

2012 m., vadovaudamasis Eurostato duomenų ir metaduomenų pateikimo standartinėmis 
rekomendacijomis, Institutas sudarė lyčių statistikos duomenų bazę. Remiantis šia 
duomenų baze, į kurią laipsniškai įkeliami duomenys, susiję su Pekino rodikliais, sudarytas 
pirmasis Europos lyčių lygybės indeksas. 2013 m. bus tvarkomas ir atnaujinamas šios 
duomenų bazė turinys, kad būtų pasirengta lyčių lygybės indekso atnaujinimui 2014 m.  

                                                                 
3 Instituto ataskaitos bus rengiamos anglų kalba. Pagrindinės išvados bus verčiamos į prancūzų, vokiečių ir 
pirmininkaujančios šalies kalbą.  
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Į lyčių statistikos duomenų bazę taip pat bus įkelti statistiniai duomenys apie smurtą lyties 
pagrindu, kuriuos Institutas surinko Pekino veiksmų programos peržiūrai ir indekso 
sudarymui, bei kitų subjektų (Eurostato, FRA, Eurofound, TDO, JT EEK ir t. t.) surinkti 
duomenys. 2013 m. Institutas parengs ir palaipsniui į lyčių statistikos duomenų bazę įkels 
patikrintus statistinius duomenis apie smurtą lyties pagrindu ir taip laipsniškai didins 
kiekybinę informaciją ES politikos kūrėjams. Plėtojant šią duomenų bazę, bus atsižvelgta į 
smurto prieš moteris tyrimo, kurį konsultuodamasi su Institutu ES mastu atliko FRA, 
duomenis. Kad veikla šioje srityje nesidubliuotų, Institutas ir toliau bendradarbiaus su FRA.  
 

2013 m. pradžioje įvairioms suinteresuotosioms šalims ir lyčių lygybės specialistams 
Institutas pateiks lyčių lygybės indekso ataskaitą. 2013 m. birželio mėn. numatomas svarbus 
renginys lyčių lygybės indeksui oficialiai pristatyti valstybėms narėms, Europos Komisijai ir 
kitiems naudotojams. Ataskaitoje bus pateikta smulkesnė informacija apie kiekvienos šalies 
pasiekimus pagal pagrindines indekso sritis.4 Instituto veiklą šioje svarbioje susirūpinimą 
keliančioje srityje rems jo lyčių lygybės indekso darbo grupė. 

→ Institutas bendradarbiaus su Eurostatu5, Jungtiniu tyrimų centru (JTC), FRA, Eurofound, 
EBPO, JT EEK, TDO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis statistikos 
įstaigomis, Europos lygių teisių institucijų tinklu, centriniais statistikos biurais, mokslinių 
tyrimų institutais, socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.  

Rezultatų rodikliai: Lyčių lygybės indekso ataskaitos paskelbimas (2 ketv.); informacijos apie 
Lyčių lygybės indeksą platinimas (1–4 ketv.); renginys indeksui pristatyti (2 ketv.); duomenų 
ir metaduomenų tvarkymas ir atnaujinimas Instituto lyčių statistikos duomenų bazėje (3–
4 ketv.). 
 
Žmogiškieji ištekliai (2013 m.) 

2.1  Palyginami ir patikimi lyčių lygybės duomenys ir rodikliai. 

Laikinieji 
darbuotojai 

AD 

Laikinieji 
darbuotojai  

AST 

DNE6 Sutartininkai 
CA 

Iš viso 
darbuotojų  

% 1 biudžeto 
antraštinė 

dalis 
„PERSONALAS“ 

6,65 0,9 2 1,45 11 24,44 684 265 

                                                                 
4 Kitaip  nei Pekino programos peržiūrų, kurias rengiant dėmesys telkiamas į konkrečią susirūpinimą keliančią 
Pekino veiksmų programos sritį ir ES lygmens duomenis.  
5 Pagal 2011 m. Instituto ir Eurostato pasirašytą susitarimo memorandumą. 
6 Deleguotasis nacionalinis ekspertas. 
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2.2 LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ ASPEKTO 
INTEGRAVIMAS 

Siekdamas padėti tobulinti politikos kūrimo procesą ES ir valstybių narių lygmenimis, 
Institutas ugdys lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo kompetenciją.  
 
Nuo 2011 m. Institutas ne tik peržiūri parinktų susirūpinimą keliančių Pekino veiksmų 
programos sričių rodiklius, bet ir nustato ir kaupia šioje srityje taikomas priemones, metodus 
ir gerosios patirties pavyzdžius.  
 

2013 m. dirbant su lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo metodais, priemonėmis ir 
gerosios patirties pavyzdžiais, daugiausia dėmesio bus skiriama šioms trims užduotims:   

i) baigti tvarkyti vieną pasirinktą lyčių aspekto integravimo metodą arba priemonę, būtent 
lyčių lygybės mokymą,   

ii) rinkti, tvarkyti ir platinti metodus, priemones ir gerosios patirties pavyzdžius (tiesiogiai 
susijusius su lyčių aspekto integravimu) ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos parinktoje 
didžiausią susirūpinimą keliančioje srityje ir nustatyti gerosios patirties pavyzdžius ES Tarybai 
pirmininkaujančių Graikijos ir Italijos parinktose susirūpinimą keliančiose srityse,  

iii) nustatyti ir plėtoti lyčių lygybės pagrindinės naudos vertinimo metodiką.  

Vykdant šias tris užduotis, bus sudarytas žinių ir išteklių rezervas, kuris išplės Instituto 
metodų, priemonių ir gerosios patirties pavyzdžių duomenų bazę ir skatins nuolatinį 
valstybių narių, politikų ir praktikų dialogą. 

 

2.2.1 METODAI IR PRIEMONĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI SKATINTI 

Rezultatas: veiksmingos lyčių aspekto integravimo priemonės, padedančios rengti ir 
įgyvendinti politiką 
 
2013 m., siekdamas patenkinti lyčių aspekto integravimo priemonių ir metodų poreikį, 
Institutas užbaigs Europos Sąjungos lyčių lygybės mokymo projektą. Numatoma ištirti lyčių 
lygybės mokymo procesus 5–7 pasirinktose valstybėse narėse. Šio tyrimo rezultatai papildys 
informaciją, surinktą 2012 m. atliekant bendrą faktų nustatymo tyrimą ir kartografavimo 
projektą. Pagrindinis tikslas – žinias apie lyčių lygybės mokymą Europos Sąjungoje papildyti 
kokybiškais duomenimis apie mokymo metodiką ir jo veiksmingumą. 

Institutas sudarys ir visiems suinteresuotiesiems pateiks plačią lyčių lygybės dėstytojų ir 
mokymo įstaigų duomenų bazę, kuri apims duomenis iš 27 ES valstybių narių ir Kroatijos. 
Sukūrus šią duomenų bazę, mokymo paslaugų ieškančioms institucijoms ir lyčių lygybės 
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dėstytojams bei tyrėjams bus daug lengviau bendrauti. Keistis ir dalytis patirtimi bus galima 
internetu, per teminį lyčių aspekto integravimo tinklą.  

→ Institutas bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, ES ir tarptautinėmis institucijomis, 
socialiniais partneriais, mokslinių tyrimų institutais, nepriklausomais ekspertais ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis.  

Kuriant priemones ir metodus, daugiausia dėmesio bus skiriama Lietuvos pirmininkavimui 
surinktai informacijai apie institucinius moterų pasiekimų skatinimo mechanizmus 
sutvarkyti. Ši informacija taps pagrindu tolesniam Instituto darbui lyčių aspekto integravimo 
srityje. Nustatyti naudingi metodai, priemonės ir gerosios patirties pavyzdžiai, kaip antai 
lyčių lygybės poveikio vertinimas ir lygybės mokymo ištekliai, Europos Sąjungos ir valstybių 
narių politikams padės kurti lyčių aspekto integravimo pajėgumus. 

Rezultatų rodikliai: galutinė ataskaita apie lyčių lygybės mokymą Europos Sąjungoje 
(4 ketv.); surengta internetinė diskusija tam tikrais lyčių lygybės mokymo klausimais ir 
parengta atitinkama ataskaita (4 ketv.); konsultaciniai susitikimai su suinteresuotosiomis 
šalimis lyčių lygybės mokymo klausimams aptarti (3–4 ketv.); atnaujinta plati dėstytojų, 
priemonių, metodų, gerosios patirties pavyzdžių ir kitų lyčių aspekto mokymo išteklių 
duomenų bazė prieinama per IDC (3–4 ketv.); išplatinta informacija apie lyčių aspekto 
integravimo metodus ir priemones (4 ketv.).  

 

2.2.2 LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI 

Rezultatas: lyčių lygybės politikos įgyvendinimo gerosios patirties pavyzdžiai. 

Institutas rinks, apdoros ir platins informaciją apie gerosios patirties pavyzdžius didžiausią 
susirūpinimą keliančiose srityse, kurias parinks ES Tarybai pirmininkaujančios šalys. Kartu su 
pagrindinėmis išvadomis, rengiamomis ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai, Institutas 
valstybėms narėms pateiks platų gerosios patirties pavyzdžių rinkinį, kaip veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės politiką. Perspektyviais gerosios patirties pavyzdžiais bus keičiamasi 
įvairiuose renginiuose ir internetu vykstančiose diskusijose. Taip surinkta informacija bus 
prieinama per IDC. Be to, ji bus platinama pirmininkaujančios šalies renginiuose, kituose ES 
lygmens renginiuose, konferencijose, praktiniuose ir kituose seminaruose. 2013 m. Institutas 
pradės keistis gerosios patirties pavyzdžiais su ES Tarybai pirmininkausiančiomis Graikija, 
Italija ir Latvija. 
 
Išteklių ir dokumentacijos centre bus pateikti 2012 m. Kiprui pirmininkaujant atlikto tyrimo 
metu surinkti metodai, priemonės, išvados ir gerosios patirties pavyzdžiai apie smurtą 
šeimoje.  
 
→ Institutas bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, ES ir tarptautinėmis institucijomis, 
socialiniais partneriais, mokslinių tyrimų institutais, nepriklausomais ekspertais ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis.  
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Rezultatų rodikliai: du ekspertų susitikimai gerajai patirčiai aptarti (2 ketv.); atliktas gerosios 
patirties pavyzdžių tyrimas ataskaitai apie ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos parinktą 
susirūpinimą keliančią Pekino veiksmų programos sritį papildyti (2 ketv.); atliktas gerosios 
patirties pavyzdžių tyrimas, papildantis ataskaitą apie ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos 
parinktą susirūpinimą keliančią Pekino veiksmų programos sritį (4 ketv.); pradėtas gerosios 
patirties pavyzdžių tyrimas, kuris papildys ataskaitą apie ES Tarybai pirmininkaujančios 
Graikijos parinktą susirūpinimą keliančią Pekino veiksmų programos sritį (1 ketv.); srityje 
„Moterys ir žiniasklaida“ taikomų metodų ir priemonių duomenų bazė prieinama 
IDC(2 ketv.); duomenų bazė „Instituciniai mechanizmai“ prieinama IDC (4 ketv.).  
 
 
2.2.3 LYČIŲ LYGYBĖS NAUDA 

2013 m. Institutas stengsis nustatyti lyčių lygybės teikiamą naudą. Vykdydamas numatytą 
veiklą ES Tarybai pirmininkausiančių šalių pasirinktose susirūpinimą keliančiose srityse, 
Institutas kaups ir analizuos gaunamą informaciją ir išryškins lyčių lygybės indėlį į socialinę ir 
ekonominę Europos Sąjungos ir jos valstybių narių raidą.   
 
Institutas taip pat tvarkys įvairių 2009–2012 m. valstybėse narėse atliktų ekonomikos krizės 
įtakos moterims ir vyrams studijų ir tyrimų informaciją, išvadas, ir duomenis. Pagrindinės 
išvados padės Institutui tobulinti lyčių lygybės teikiamos naudos tyrimų metodiką. 
 
Tirdamas metodus, priemones ir gerosios patirties pavyzdžius ES Tarybai pirmininkausiančių 
šalių parinktose susirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų programos srityse, Institutas kaups 
žinias apie veiksmingus metodus ir gerąją patirtį. Informaciją apie šiuos tyrimus bus galima 
rasti Išteklių ir dokumentacijos centre.  
 
Organizuodamas konsultacijas, keisdamasis gerosios patirties pavyzdžiais ir naudodamasis 
elektroniniu Europos lyčių lygybės tinklu EuroGender, Institutas skatins ir plėtos ekspertų, 
suinteresuotųjų šalių ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą nustatant lyčių lygybės 
teikiamą naudą pasirinktose didžiausią susirūpinimą keliančiose srityse ir renkant tokios 
naudos įrodymus.  

→ Institutas bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, ES ir tarptautinėmis institucijomis, 
socialiniais partneriais, mokslinių tyrimų institutais, nepriklausomais ekspertais ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis.  

Rezultatų rodikliai: šaltinių apie ekonomikos krizės poveikį moterims ir vyrams bibliografiniai 
katalogai prieinami Išteklių ir dokumentacijos centre (1 ketv.); du konsultaciniai susitikimai 
įvairiems lyčių lygybės teikiamos naudos aspektams aptarti (4 ketv.); pirmosios išvados apie 
nustatytą lyčių lygybės naudą (4 ketv.). 

Žmogiškieji ištekliai (2013 m.) 

2.2: Lyčių lygybės darbo metodų ir praktikos pavyzdžių rinkimas ir apdorojimas 
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Laikinieji 
darbuotojai 

AD 

Laikinieji 
darbuotojai 

AST 

DNE7 Sutartinink
ai CA 

Iš viso 
darbuotojų 

% Biudžeto 1 
antraštinė dalis 
„PERSONALAS“ 

4,55 1,6 2,7 0,75 9,60 21,33 456 176 

 

DIDESNIS SPRENDIMŲ PRIĖMĖJŲ IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS 
APIE EUROPOS LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 
IR IŠŠŪKIUS  

Šį svarbų uždavinį padės įgyvendinti Išteklių ir dokumentacijos centras (IDC) – centralizuotas 
informacijos apie lyčių lygybę šaltinis. Jame taip pat bus informacija apie lyčių lygybės darbo 
metodus, priemones ir gerąją patirtį. Visa tai padės keistis žiniomis ir jas platinti, taip pat 
skatins lyčių lygybės klausimus sprendžiančių asmenų bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą.  

2.3 IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS (IDC) 

Rezultatas: Išteklių ir dokumentacijos centras – lyčių lygybės institucinių ir metodinių 
išteklių centras 

 
Išteklių ir dokumentacijos centras (veiksiantis Instituto patalpose ir internetu) 

2013 m. Instituto patalpose bus atidarytas Išteklių ir dokumentacijos centras (kuris veiks ir 
internetu). Institutas baigs rengti jo koncepciją ir klasifikavimo sistemą, suderins tezaurą ir 
mechanizmus surinktiems duomenims, statistikai, informacijai, tyrimams ir publikacijoms 
atnaujinti. Plėsdamas IDC, Institutas labiausiai stengsis surinkti reikiamus dokumentus ir 
pilkąją literatūrą.8 

Bendradarbiaudamas su išorės ekspertais ir partneriais, Institutas užbaigs bandomąjį 
projektą, skirtą penkių dokumentacijos centrų internetiniams šaltiniams sujungti su IDC. 
Tam reikės suderinti sukauptos informacijos ir duomenų klasifikavimo sistemas ir užtikrinti, 
kad jose būtų galima ieškoti informacijos per Instituto IDC. Vėliau, turint reikiamus išteklius, 
sujungtų su IDC dokumentacijų centrų skaičius bus laipsniškai didinamas, kad IDC klientams 
būtų prieinami kuo įvairesni informacijos šaltiniai.  

                                                                 
7 Deleguotasis nacionalinis ekspertas. 
8 Pilkoji literatūra – tai bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritis, nagrinėjanti visų lygių valdžios 
institucijų ir akademinių, verslo ir kitų organizacijų elektroninių ar spausdintinių dokumentų, neplatinamų 
komerciniu būdu ir dėl to sunkiai randamų, rengimą, leidybą ir galimybes jais naudotis.  
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Parinktų susirūpinimą keliančių sričių politiniai dokumentai ir pilkoji literatūra iš įvairių šalių 
bus prieinami elektronine forma internetiniame IDC, o apsilankiusieji šiame centre Vilniuje 
galės gauti jų atspausdintas kopijas. IDC toliau rinks, klasifikuos ir tvarkys informaciją.9  

Didėjant Instituto renkamų duomenų kiekiui ir jo publikacijų skaičiui, IDC fondai bus 
papildomi naujomis ataskaitomis, tyrimais ir medžiaga apie priemones, metodus ir gerąją 
veiksmingo politikos įgyvendinimo visais lygmenimis patirtį. Instituto atliktos analizės, 
pavyzdžiui, duomenų Pekino veiksmų programos peržiūrai ir Lyčių lygybės indeksui rinkimo 
analizė ir įgyta patirtis, taps IDC žinių centro dalimi.  

Visų pirma bus renkami duomenys apie smurtą lyties pagrindu. 2013 m. Institutas numato 
sutvarkyti didžiulį kiekį informacijos ir duomenų apie seksualinį smurtą, moters lytinių 
organų žalojimą ir pagalbos aukoms metodus, priemones ir gerąją patirtį, kurie buvo surinkti 
atliekant keletą tyrimų ES Tarybai pirmininkaujančiam Kiprui. IDC bus sukaupta informacija 
apie kovos su smurtu lyties pagrindu politiką ir suinteresuotąsias šalis, dalyvaujančias 
pažaboti smurtą lyties pagrindu Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse. Jis taip pat teiks 
informaciją apie smurto lyties pagrindu prevencijos metodus ir priemones, visų pirma apie 
mokymo programas, sąmoningumo ugdymo kampanijas ir paramos aukoms būdus. Šį darbą 
padės atlikti teminis smurto lyties pagrindu tinklas.  

Kad galėtų teikti patikimus ir palyginamus administracinius duomenis apie smurtą lyties 
pagrindu ir pagal juos parengtus ES lygmens statistinius produktus, Institutas sudarys šios 
srities administracinių duomenų šaltinių kartogramą, apimančią 27 ES valstybes nares ir 
Kroatiją, ir įvertins jų kokybę bei palyginamumą.   

2013 m. pabaigoje Institutas sukvies pagrindines suinteresuotąsias šalis (politikus, duomenų 
teikėjus, viešosios valdžios institucijas ir praktikus, Eurostatą, FRA, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės organizacijas) į konferenciją, kurioje pristatys smurto lyties pagrindu 
tyrimo duomenis. Šioje konferencijoje taip pat bus pateiktos pagrindinės administracinių 
duomenų šaltinių tyrimo išvados. Ši informacija suteiks pagrindą Instituto ir pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių diskusijoms ir bendradarbiavimo susitarimams Išteklių ir 
dokumentacijos centre esančių duomenų ir informacijos tvarkymo ir naudojimo klausimais.  

→ Tvarkydamas ir analizuodamas ES vykdytos smurto prieš moteris apklausos duomenis 
Institutas bendradarbiaus su Eurostatu ir FRA. Eurostatas pateiks Europos saugos apklausos 
makroduomenis, tarp kurių bus ir klausimyno (modulio) duomenys apie smurtą. Plėsdamas 
IDC, Institutas taip pat stiprins bendradarbiavimą su informacijos centrais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais ir ES lygmens institucijomis.  

Rezultatų rodikliai: visos 2012 m. ir 2013 m. projektų duomenų bazės integruotos (2–
4 ketv.); informacija apie sąmoningumo apie smurtą šeimoje ugdymo kampanijas viešai 

                                                                 
9 Pilkoji literatūra bus renkama 2012 m. pasirinkta metodika, pasitelkiant visus Instituto skyrius ir užmegztus 
ryšius.  
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prieinama (2 ketv.); politikos dokumentai ir pilkoji literatūra apie smurtą lyties pagrindu, 
žiniasklaidą, lyčių lygybės institucinius mechanizmus ir lyčių aspekto integravimą surinkta 
trimis kalbomis10; Išteklių ir dokumentacijos centre prieinamos dvi ataskaitos ir pagrindinės 
išvados, parengtos dviem ES Tarybai pirmininkavusioms šalims (2–4 ketv.); informacijos 
suvestinės prieinamos IDC (4 ketv.); surengta konferencija smurto lyties pagrindu klausimais 
(4 ketv.); paskelbta galutinė administracinių smurto lyties pagrindu duomenų šaltinių 
Europos Sąjungoje tyrimo ataskaita (4 ketv.); bendradarbiavimo susitarimai pasirašyti su 4 
dokumentacijos centrais (4 ketv.); lyčių lygybės tezauro ir žodyno ES kalbomis sudarymo 
galimybių studija (4 ketv.).   

Europos lyčių lygybės tinklas EuroGender 

Europos lyčių lygybės tinklas padės keistis informacija, tyrimais ir gerosios patirties 
pavyzdžiais. Suinteresuotosioms šalims ir lyčių lygybės darbe dalyvaujantiems asmenims jis 
suteiks galimybę dalytis patirtimi, skatins diskusijas ir sinergiją. 
 
Po to, kai 2012 m. bus parengtas tinklo projektas ir įdiegtas pats tinklas, pradės veikti 
Instituto teminiams tinklams skirtos darbo erdvės, kurias prižiūrės Instituto darbuotojai. 
Rengiant tinklo projektą ir jį diegiant, atlikta suinteresuotųjų šalių apklausa, tinklo 
bandomieji testai su Ekspertų forumu, Valdymo taryba ir parinktais teminiais tinklais, taip 
pat tinklo komunikacijos kampanija. Instituto Valdymo tarybai ir Ekspertų forumui skirtos 
darbo erdvės, kurios bus parengtos ir išbandytos 2012 m., pagerins galimybes su Instituto 
struktūromis.  
 
2010 m., 2011 m. ir 2012 m. įsteigti teminiai tinklai sudarys Europos tinklo branduolį ir 
padės keistis informacija ir naudotis ištekliais. Veiks visos Europos tinklo funkcijos, įskaitant 
atvirtą platformą, skirtą diskusijoms ir kitokiems tinklo naudotojų dalyvavimo būdams.  
 
Jei bus finansinių išteklių, kai reikės konkrečių žinių, bus organizuojami susitikimai ir 
konsultuojamasi su Instituto teminių tinklų nariais.  
 
Rezultatų rodikliai: veikia visos tinklo elektroninės infrastruktūros funkcijos (1 ketv.); metinis 
tinklo naudotojų vertinimas (4 ketv.); veikia visos teminių tinklų darbo erdvės (2 ketv.); IT 
infrastruktūros plėtra ir priežiūra (1–4 ketv.); įsteigta nuolatinė pagalbos tarnyba (1 ketv.). 
 

Žmogiškieji ištekliai (2013 m.) 

2.3: Išteklių ir dokumentacijos centras 

Laikinieji 
darbuotojai 

AD 

Laikinieji 
darbuotojai 

AST 

DNE Sutartinin
kai CA 

Iš viso % Biudžeto 1 
antraštinė dalis 
„PERSONALAS“ 

3,35 1,6 1,1 1,5 7,55 16,78 410 559 

                                                                 
10 Iš pradžių Institutas rinks literatūrą vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis visose šalyse, kuriose šios kalbos 
vartojamos.  
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2.4 SĄMONINGUMO UGDYMAS, BENDRADARBIAVIMAS IR 
INFORMAVIMAS 

Rezultatas: parengtos ir naudojamos informavimo apie lyčių lygybę priemonės.   
 

2.4.1 INFORMAVIMAS LYČIŲ LYGYBĖS KLAUSIMAIS 

2013–2015 m. komunikacijos strategija 

Vadovaudamasis savo pirmąja komunikacijos strategija, kurią Valdymo taryba patvirtino 
2012 m., Institutas stengsis geriau supažindinti visuomenę su lyčių lygybės pridėtine verte ir 
teikiama nauda bei savo kompetencija šioje srityje. Vadovaujantis strategija, bus galima 
užtikrinti, kad informavimo veikla nebūtų izoliuota ir sudarytų neatskiriamą Instituto veiklos 
sudedamąją dalį. Institutas stengsis, kad jo informacinis darbas būtų naudingas visoms 
valstybėms narėms (atspindėtų padėtį konkrečioje šalyje)11.  

Pagrindinėms tikslinėms grupėms pasiekti Institutas naudos šias komunikacijos priemones: 
savo interneto svetainę ir elektroninį naujienlaiškį, publikacijas (elektronines ir spausdintas), 
socialinius tinklus, garso ir vaizdo priemones, tiesioginį bendravimą (rengs konferencijas, 
vizitus ir t. t.), rinkodarą, bendrą informacijos tarnybą ir tikslinę sklaidą. Europos lyčių 
lygybės tinklo (EuroGender) atviroji platforma ir vis labiau populiarėjantys socialiniai tinklai, 
kaip antai Facebook ir Twitter, padės skatinti valstybių narių norą keistis gerosios patirties 
pavyzdžiais ir rengti diskusijas apie lyčių lygybės naudą.  

Darbuotojų komunikaciniams gebėjimams ugdyti bus organizuojami specialūs vidiniai 
komunikacijos kursai. 

Siekdamas didinti savo darbo rezultatų ir produktų matomumą, 2013 m. Institutas parengs 
pagrindinėms tikslinėms grupėms (Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir valstybėms 
narėms) skirtus veiksmų planus. 

Europos Parlamentas ir jo komitetai 

Kaip veiksmingas, įrodymais pagrįstas priemones politikai formuoti ir nurodyti, kurias ES 
lyčių lygybės darbo sritims galima tobulinti ir stebėti, Institutas šiai grupei teiks: 

i) ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims parengtas ataskaitas apie pažangą didžiausią 
susirūpinimą keliančių Pekino veiksmų programos srityse (ataskaitą, informacijos suvestines 
ir pagrindines išvadas);  

ii) reguliarią informaciją apie Pekino rodiklių duomenų bazės atnaujinimą;  

                                                                 
11 Į konkrečias užklausas Institutas atsakys pateikdamas visą su konkrečiais klausimais apie šalies duomenis 
susijusią informaciją.  
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iii) pirmą kartą paskelbtą Lyčių lygybės indeksą, Instituto lyčių lygybės statistikos duomenų 
bazę ir šalių apibūdinimus;  

iv) Instituto atliktų smurto lyties pagrindu tyrimų rezultatus ir išvadas; 

v) informaciją apie IDC ir jame esančius išteklius. 

Metinė veiklos ataskaita ir bendra Instituto lyčių lygybės darbo ataskaita (metinė ataskaita) 
bus parengtos ir Europos Parlamentui nusiųstos 2013 m. birželio mėn.  

Institutas taip pat kreipsis į Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą, 
prašydamas suteikti galimybę reguliariai pristatyti savo tyrimus ir darbo rezultatus viešuose 
posėdžiuose ir kituose Europos Parlamente rengiamuose susitikimuose.  

Europos Komisija 

Siekdamas paremti Europos Komisijos darbą surinktais duomenimis, rodikliais, įvairių tyrimų 
išvadomis ir veiksmingomis lyčių aspekto integravimo priemonėmis ir metodais, Institutas už 
teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingam Komisijos nariui, atsakingajam 
Teisingumo generaliniam direktoratui, Eurostatui, kitiems susijusiems generaliniams 
direktoratams, Teisingumo generalinio Moterų ir vyrų lygių galimybių direktorato 
patariamajam komitetui teiks:  

 
i) ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims parengtas ataskaitas apie pažangą didžiausią 
susirūpinimą keliančių Pekino veiksmų programos srityse (ataskaitą, informacijos suvestines 
ir pagrindines išvadas); 

ii) reguliarią informaciją apie Pekino rodiklių duomenų bazės atnaujinimą; 

iii) pirmą kartą paskelbtą Lyčių lygybės indeksą, Instituto lyčių lygybės statistikos duomenų 
bazę ir šalių apibūdinimus; 

iv) Instituto atliktų smurto lyties pagrindu tyrimų rezultatus ir išvadas;  

v) lyčių aspekto integravimo priemones ir metodus, ypač informaciją apie lyčių aspekto 
mokymą; 

vi) priemones, metodus ir gerosios patirties pavyzdžius, nustatytus peržiūrint susirūpinimą 
keliančias Pekino veiksmų programos sritis, ir informaciją apie IDC ir jame esančius išteklius.  

Metinėje veiklos ataskaitoje ir bendroje Instituto lyčių lygybės darbo ataskaitoje (metinėje 
ataskaitoje) bus apibendrinti Instituto pasiekimai įgyvendinant metinės darbo programos 
tikslus. 
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Institutas ne tik reguliariai keisis informacija ir darbo dokumentais su atsakinguoju 
generaliniu direktoratu, bet ir stengsis pristatyti savo darbą įvairiuose Komisijos 
susirinkimuose ir įvairiomis kitomis progomis. 

Valstybės narės 

Remdamas lyčių lygybės politikos įgyvendinimą valstybių narių lygmeniu, Institutas 
nacionalinėms valdžios institucijoms, lyčių lygybės institucijoms ir nacionaliniams statistikos 
biurams teiks: 

i) ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims parengtas ataskaitas apie pažangą didžiausią 
susirūpinimą keliančių Pekino veiksmų programos srityse (ataskaitą, informacijos suvestines 
ir pagrindines išvadas); 

ii) reguliarią informaciją apie Pekino rodiklių duomenų bazės atnaujinimą; 

iii) pirmą kartą paskelbtą lyčių lygybės indeksą, lyčių lygybės, taip pat smurto lyties pagrindu, 
statistikos duomenų bazę ir šalių apibūdinimus; 

iv) Instituto atliktų smurto lyties pagrindu tyrimų rezultatus ir išvadas;   

v) lyčių aspekto integravimo priemones ir metodus, ypač informaciją apie lyčių lygybės 
mokymą; 

vi) priemones, metodus ir gerosios patirties pavyzdžius, nustatytus peržiūrint didžiausią 
susirūpinimą keliančias Pekino veiksmų programos sritis, ir informaciją apie IDC ir jame 
esančius išteklius. 

Išverstos į ES kalbas informacijos suvestinės ir įvairių tyrimų santraukos taip pat bus 
siunčiamos atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms ir organizacijoms. Metinėje 
veiklos ataskaitoje ir bendroje instituto lyčių lygybės darbo ataskaitoje (metinėje ataskaitoje) 
bus apibendrinti Instituto pasiekimai, įgyvendinant metinės darbo programos tikslus. 

Valstybių narių nacionalinėms valdžios institucijoms, visų pirma jų nacionalinėms lyčių 
lygybės institucijoms, bus pateikti konkretūs duomenys apie šalį ir informacija apie 
kiekvienos valstybės narės pažangą konkrečioje politikos srityje. Pavyzdžiui, bus parengti 
šalių apibūdinimai pagal Lyčių lygybės indeksą. Tiesioginiam bendravimui su valstybėmis 
narėmis bus organizuojamos konferencijos ir susitikimai.  

 

Kad informacija būtų parengta profesionaliai ir aukštos kokybės, rengdamas tikslinę 
medžiagą įvairiems leidiniams ir išvadoms Institutas pasitelks žurnalistų teminį tinklą. Ši 
medžiaga bus pritaikyta konkrečioms šalims ir padės užtikrinti, kad žiniasklaidos duomenų 
bazėje visuomet būtų naujausia informacija.  
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Europos moterų ir vyrų išteklių fondas. Kalendorius „Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą“ 

Siekiant ugdyti žmonių sąmoningumą lyčių lygybės klausimais, kalendoriuje „Moterys ir 
vyrai, įkvepiantys Europą“ bus pateikta Europos moterų ir vyrų išteklių fonde surinkta ir 
parengta informacija apie moteris ir vyrus, kurie nesitaiksto su tradiciniais lyčių vaidmenimis 
ir savo pavyzdžiu įkvepia Europą. Instituto interneto svetainėje bus pateikta vyrų, kurie savo 
darbu skatina lyčių lygybę, pavyzdžių, kad vyrų indėlis į lyčių lygybę būtų geriau matomas ir 
suinteresuotosioms šalims būtų lengviau rasti ekspertų ir sektinų pavyzdžių, kuriais galima 
remtis atliekant įvairias užduotis ar organizuojant renginius. Instituto svetainės kalendorius 
bus reguliariai atnaujinamas informacija apie lyčių lygybės renginius.  

Rezultatų rodikliai: parengtos komunikacijos strategijos priemonės ir formos (1 ketv.); 
naujienlaiškių platinimas (1–4 ketv.); Instituto interneto svetainė prieinama mobiliaisiais 
prietaisais (4 ketv.); patobulinta Instituto interneto svetainė (3 ketv.); atnaujintas intranetas 
(1–4); paskelbtas 2014 m. kalendorius (4 ketv.); komunikacinio pobūdžio renginiai (kovo 8-ji) 
(1 ketv.); moterų, įkvepiančių Europą, pristatymas Instituto svetainėje (1–4 ketv.), ES masto 
informacinė kampanija apie IDC (3–4 ketv.); sukurta internetinė IDC sąsaja (3 ketv.); Europos 
namų Vilniuje atidarymo renginys (data bus nustatyta vėliau). 

 
2.4.2 SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR PARTNERIAI 

2013 m., siekdamas užtikrinti ir stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą, Institutas palaikys ir 
stiprins ryšius su visomis svarbiausiomis Europos suinteresuotosiomis šalimis: Europos 
Komisija, Europos Parlamentu, ypač jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu ir prireikus 
kitais komitetais, ES valstybėmis narėmis ir stojančiosiomis šalimis, nacionaliniais statistikos 
biurais, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu, Europos 
socialiniais partneriais, akademine bendruomene ir mokslinių tyrimų centrais, 
specializuotais lyčių lygybės ir moterų teisių informacijos centrais ir bibliotekomis, visų 
pirma su Europos moterų informacijos tinklu (WINE), Europos Bendrijos ir asocijuotųjų 
institucijų bibliotekų bendradarbiavimo grupe (Eurolib), Europos pilietinės visuomenės 
organizacijomis, būtent su ES masto lyčių lygybės ir nediskriminavimo srities forumais, kaip 
antai Europos moterų lobistine organizacija (EML) ir EQUINET, ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis, kaip antai JT Moterys, Europos Taryba, EBPO, ESBO ir TDO.  
 
Bendradarbiavimas su kitomis panašų darbą vykdančiomis agentūromis bus paremtas 
praktiniais mokslinių tyrimų, komunikacijos ir tinklų kūrimo darbo planais, siekiant sinergijos 
ir sutarimo dėl bendrų veiksmų ir kitų iniciatyvų. 
 
Bendradarbiavimo planai su suinteresuotosiomis šalimis bus sudaromi šiose svarbiose 
srityse: 
 

• Pekino rodikliai,  
• Lyčių lygybės indeksas, 
• Lyčių aspekto integravimas, 
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• Išteklių ir dokumentacijos centras. 
 
Be to, numatoma nuolat stebėti ir atnaujinti struktūras ir mechanizmus, užtikrinančius 
suinteresuotųjų šalių duomenų bazėje esamos informacijos tikslumą. 
 
Kartu su komunikacijos darbo grupe suinteresuotųjų šalių darbo grupė planuos ir organizuos 
renginius, konferencijas ir apsilankymus Institute. 
 

Rezultatų rodikliai: įdiegta suinteresuotųjų šalių duomenų bazės atnaujinimo sistema 
(3 ketv.); susitarta dėl bendradarbiavimo planų su ES agentūromis (2–4 ketv.); surengti 
susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis tinklų kūrimo klausimams aptarti (1–3 ketv.); 
išorės suinteresuotųjų šalių apsilankymai Institute (mažiausiai 10) (1–4 ketv.). 

Žmogiškieji ištekliai (2013 m.) 

2.4: Sąmoningumo ugdymas, bendradarbiavimas ir informavimas 

Laikinieji 
darbuotojai AD 

Laikinieji 
darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai 
CA 

Iš viso % Biudžeto 1 
antraštinė dalis 
„PERSONALAS“ 

2,75 0,60 0,2 1,3 4,85 10,78 1 170 000 

 

2.5 VEIKSMINGA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR INSTITUTO ORGANAI  

Rezultatai: sukurtos būtinos administracinės ir veiklos struktūros. 

Vadovaudamasis pirmąja 2010–2012 m. vidutinės trukmės programa, Institutas pradėjo 
įgyvendinti beveik visas reglamente nustatytas užduotis. Tačiau kadangi šie metai yra tik 
tretieji ištisi veiklos metai, kai kurių užduočių dar nesiimta. Tai užduotys, susijusios su 
Instituto susiformavimu. Institutas ne visuomet turi pakankamai darbuotojų ir lėšų, kad 
galėtų pateisinti visus lūkesčius ir įgyvendinti visas jam skirtas užduotis. Todėl net ir 
turėdamas finansinį ir administracinį savarankiškumą, jis dar neatliko visų su Instituto 
susiformavimu susijusių užduočių, pavyzdžiui, nesudarytas veiklos tęstinumo planas ir 
neįdiegta darbuotojų pavadavimo sistema. 
 
Per ateinančius metus Institutas toliau stengsis įgyvendinti vidaus kontrolės standartus, 
kuriuos Valdymo taryba patvirtino 2011 m. Jis taip pat nustatys procedūras, pagal kurias 
bendradarbiaus su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir prireikus toliau tobulins savo 
vidaus organų sprendimų priėmimo procesus (žr. 4 skyrių „Stebėsena ir įgyvendinimas“). 
 
Dalyvaudamas Pasirengimo narystei pagalbos priemonėje, Institutas pradės įgyvendinti 
vieną iš jam pavestų užduočių – teikti paramą ES institucijų lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo veiklai stojančiosiose šalyse ir šalyse kandidatėse. 
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2013 m. Institutas turėtų persikelti į naujas nuolatines savo patalpas Europos namuose, kur 
jis įsikurs kartu su Europos Komisijos atstovybe ir Europos Parlamento informacijos biuru. 
Tokia paslaugų koncentracija vienoje vietoje leis sutaupyti lėšų ir užtikrins didesnį Instituto ir 
kitų institucijų matomumą. 
 
Valdymo taryba 

 
2013 m. birželio mėn. pasikeitus devyniems Valdymo tarybos nariams, atstovaujantiems 
valstybėms narėms, Valdymo taryba pradės naują savo veiklos kadenciją. Kaip sprendimus 
priimantis Instituto organas Valdymo taryba prižiūrės, kaip įgyvendinami nustatyti 
uždaviniai, priims 2014 m. metinę darbo programą ir jos biudžetą, taip pat patvirtins 
Instituto 2012 m. metinę ataskaitą. Ji taip pat stebės Instituto antrosios 2013–2015 m. 
vidutinės trukmės darbo programos įgyvendinimą. Valdymo taryba tvirtins naujus personalo 
reikalų ir vidaus administracinius bei finansinius dokumentus. 2011 m. sudarytas nuolatinis 
komitetas teiks paramą Valdymo tarybos ir Instituto darbui. 
 
Visos posėdžių ir susitikimų sąnaudos, įskaitant vertimą žodžiu į penkias kalbas12 ir 
pagrindinių dokumentų vertimą, bus apmokamos iš lėšų, numatytų atitinkamose biudžeto 
eilutėse.  
 
Ekspertų forumas 
 
2013 m. Ekspertų forumas toliau teiks pagalbą Institutui ir jo darbo grupėms nustatytose 
veiklos srityse ir teiks patarimus metodų ir priemonių kūrimo klausimais. Institutas stengsis 
konsultuotis su Ekspertų forumo nariais ir pasitelks juos ieškodamas veiksmingiausių 
informacijos sklaidos kanalų.   
 
Instituto dalyvavimas Pasirengimo narystei pagalbos priemonėje (PNPP)13 

Kartu su daugeliu kitų agentūrų Institutas dalyvaus Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonėje (PNPP). PNPP stiprina šalių kandidačių ir potencialių kandidačių gebėjimą laikytis 
moterų ir vyrų lygybės srityje galiojančių ES teisės aktų. Šia programa taip pat siekiama 
padėti būsimoms ES narėms prisidėti prie Instituto veiklos. Europos Komisija šiai 2013 m. 
prasidėsiančiai Instituto veiklai skyrė 100 000 EUR biudžetą.  

Europos Sąjunga suinteresuota įtraukti PNPP šalis į Instituto darbą ir įvairiais šio darbo 
aspektais teikti joms tokią pat techninę pagalbą, kokią jis teikia ES institucijoms ir valstybėms 
narėms. 

Šiame projekte numatytais veiksmais bus teikiama pagalba kompetentingoms institucijoms 
PNPP šalyse arba kitoms asocijuotosios šalies vardu lyčių lygybės srityje dirbančioms 
                                                                 
12 Anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų. 
13 Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP), sukurta Tarybos reglamentu 1085/2006, yra 2007–
2013 m.  finansinė pasirengimo narystei Europos Sąjungoje priemonė. Pagalbą gaunančios šalys skirstomos į 
dvi kategorijas: 1) šalys kandidatės, t. y. Kroatija, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija, ir 
2) potencialios šalys kandidatės, t. y. Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas pagal 
JTSTR1244. 
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nacionalinėms ar vietos įstaigoms, kurios padeda rengti, įgyvendinti ir vykdyti lyčių lygybės 
teisės aktus. Šių institucijų pareigūnai dalyvaus Instituto organizuojamuose susitikimuose 
techniniais klausimais.  

Rezultatų rodikliai: patvirtintos Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklės (2–4 ketv.); 
parengtos reikiamos vidaus taisyklės (1–4 ketv.); reguliariai rengiami Valdymo tarybos ir 
Ekspertų forumo posėdžiai (1–4 ketv.); parengti pirmieji projektai pagal PNPP (iki 4 ketv.). 

Žmogiškieji ištekliai (2013 m.) 

2.5. Veiksminga organizacinė struktūra ir Instituto organai  

Laikinieji 
darbuotojai 

AD 

Laikinieji 
darbuotojai 

AST 

DNE14 Sutartininka
i CA 

Iš viso % Biudžeto 1 
antraštinė dalis 
„PERSONALAS“ 

5,7 2,3 0 4 12 26,67 699 471 

 

                                                                 
14 Deleguotasis nacionalinis ekspertas 
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3 2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IR FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ SUVESTINĖ  

 VEIKLA 

Preliminarus 2013 m. biudžeto projektas   

   2 979 000,00 1 062 800,00 3 436 568,00 7 478 368,00   

  
Iš viso 

ŽI  

1 
ANTRAŠTINĖ 

DALIS 

2 ANTRAŠTINĖ 
DALIS 

3 ANTRAŠTINĖ 
DALIS 

Iš viso  

Biudžeto 

% Personalas Infrastruktūra Veikla dalis 

          

2.1. Palyginami ir patikimi lyčių lygybės duomenys ir 
rodikliai  

21,62 % 9,75 644 059,80 229 777,36 1 411 000,00 2 284 837,16 30,55 % 

2.2. Lyčių lygybės darbo metodų ir gerosios patirties 
pavyzdžių rinkimas ir tvarkymas  

16,74 % 7,55 498 684,60 177 912,72 556 000,00 1 232 597,32 16,48 % 

2.3. Išteklių ir dokumentacijos centras 22,28 % 10,05 663 721,20 236 791,84 826 000,00 1 726 513,04 23,09 % 

2.4. Sąmoningumo ugdymas, bendradarbiavimas ir 
informavimas  

12,53 % 5,65 373 268,70 133 168,84 393 568,00 900 005,54 12,03 % 

2.5. Veiksminga organizacinė struktūra ir Instituto 
organai 

26,83 % 12 799 265,70 285 149,24 250 000,00 1 334 414,94 17,84 % 

Iš viso 100,00 % 45 2 979 000,00 1 062 800, 00 3 436 568,00 7 478 368,00 100,00 % 

      
NB: Į nurodytas sumas neįskaičiuotas 2013 m. PNPP biudžetas (100 000 EUR) ir 
vienas PNPP darbuotojas (CA).        
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4 STEBĖSENA IR VERTINIMAS 
 
Institutas dirba pagal į rezultatus orientuoto valdymo metodikos principus, taikydamas įvairius 
parametrus ir rodiklius savo darbo programų įgyvendinimui kontroliuoti. Laikydamasis 2011 m. 
pradėtos praktikos, savo Valdymo tarybai jis pateiks dvi metines pažangos ataskaitas, kuriose 
pasiekimai bus vertinami remiantis nustatytais rodikliais ir stebėsenos procedūromis. 
 
VIDAUS KONTROLĖS STANDARTAI 

Pagal 2013 m. darbo programą Institutas užbaigs vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą, kurį 
pradėjo dar 2011 m. ir tęsė vykdydamas 2012 m. darbo programą. 

2013 M. METINĖ ATASKAITA  

Iki 2013 m. pabaigos bus parengtos ir Valdymo tarybai bei visoms kitoms suinteresuotosioms 
šalims pateikta ketvirtoji metinė ataskaita ir metinė veiklos ataskaita, kuriose bus pristatyti metų 
pasiekimai. 
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1 PRIEDAS. 2013 M. ETATŲ PLANAS  

2013–2014 M. ETATŲ PLANAS 

PERM TEMP Iš viso Perm Temp - 
LT

Temp - 
ST

Perm Temp Iš 
viso

AD16 0
AD15 0
AD14 0
AD13 1 1 1 1
AD12 0
AD11 1 1 1 1
AD10 1 1 1 1
AD9 1 1 1 1
AD8 6 6 6 6
AD7 4 4 4 4
AD6 1 1 1 1
AD5 8 8 8 8
Iš viso AD 0 23 23 0 0 0 0 23 23
AST11 0
AST10 0
AST9 0
AST8 0
AST7 0
AST6 2 2 2 2
AST5 3 3 3 3
AST4 2 2 2 2
AST3 0
AST2 0
AST1 0
Iš viso AST 0 7 0 0 0 0 7 7
Iš viso * 0 30 30 0 0 0 0 30 300 0

0 0
0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

Personalo pokyčiai Pokyčiai organizacijoje

TA - LT TA - STPareigūnai

0

Pareigūnai TA - LT TA - ST

0

Nauji etatai Preliminarus 
planas

Paaukštinimas tarnyboje 
(visoje organizacijoje) 

Darbuotojų kaita 
organizacijoje (baigę 

dirbti/nauji darbuotojai)

Numatyta 
preliminariame 

biudžeto projekte

Kategorija

2013 m.  2014 m.

Etatų planas 2014 m. etatų 
planas

 

*2014 m. etatų plane darbuotojų skaičius gali būti sumažintas (nepatvirtinta) 

Santrumpos: 

PERM nuolatinis etatas 

TEMP laikinas etatas 

TA laikinasis darbuotojas 

LT Ilgalaikė darbo sutartis 

ST trumpalaikė darbo sutartis 
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2 PRIEDAS. 2013 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS  

Nr. Pavadinimas/Tema Planuojama 
pradžia 

Maks. 
biudžetas 

EUR 

Procedūros  
rūšis 

TYRIMAI 

1.  Parinktos susirūpinimą keliančios 
Pekino veiksmų programos srities 
tyrimas (Italija) 

1 ketv. 380 000 Atviras 
konkursas (AK) 

2.  Parinktos susirūpinimą keliančios 
Pekino veiksmų programos srities 
tyrimas (Graikija) 

1 ketv. 230 000 AK 

3.  Tyrimas, papildantis GP ataskaitas 
pirmininkaujančioms Graikijai ir 
Italijai 

1–2 ketv. 180 000 AK 

4.  Europos viešųjų ryšių projektas: 
žiniasklaida valstybėse narėse  

1 ketv. 50 000 Derybų 
procedūra (DP) 

5.  Lyčių politikos susirūpinimą 
keliančiose Pekino veiksmų 
programos srityse informacijos 
priemonės (informacijos suvestinės, 
leidiniai) ir platinimas  

1 ketv. 8 000 DP 

6.  Lyčių statistikos duomenų bazės 
tyrimas 

1 ketv. 400 000 AK 

7.  Dokumentas apie lyčių lygybės 
naudą  

1 ketv. 23 000 DP 

8.  ES lyčių lygybės tezauro ir žodynėlio  
sudarymo galimybių studija 

1 ketv. 22000 DP 

9.  GT duomenų bazės tvarkymas ir 
kokybės užtikrinimas  

1 ketv. 120 000 AK arba Franet 

10.  Nenumatyti tyrimai 1–4 ketv. 20 000  

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS 

11.  Prenumerata/knygos  1 ketv. 7 000 DP 

12.  Politinių dokumentų ir pilkosios 
literatūros rinkimas 

1 ketv. 150 000 AK 

13.  Tinklo animavimas 1 ketv. 76 000 AK 
14.  Visų 2012 m. ir 2013 m. sudarytų 

duomenų bazių integravimas į IDC  
  180 000 AK 

15.  Publikacijos lyčių lygybės mokymo 
klausimais. Trumpa internetinių 
diskusijų ataskaita.  

4 ketv. 5 000 DP 

16.  Tolesnis išteklių rinkimas  120 000 AK 
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Bendroji sutartis dėl renginių ir susitikimų organizavimo. Užsakymo formos. Naujas 
konkursas. EIGE/2011/OPER/4 

17.  Lyčių lygybės naudos nustatymas 
(susitikimai) 

1–4 ketv. 60 000 Paslaugų 
užsakymas 

18.  Valdymo tarybos ir Ekspertų forumo 
posėdžiai 

1–3 ketv. 2 antraštinė 
dalis 

Bendroji sutartis 

19.  Regioniniai susitikimai, 
komunikacijos priemonės ir 
medžiagos sklaida 

1–4 ketv. 130 000 Paslaugų 
užsakymas 

20.  Konsultaciniai susitikimai su 
ekspertais 

  10 000 Paslaugų 
užsakymas 

21.  Pekino rodiklių darbo grupės 
posėdžiai 

2–3 ketv. 40 000 Paslaugų 
užsakymas 

22.  Konferencija Lyčių lygybės indekso 
viešam pristatyti  

  130 000 Paslaugų 
užsakymas 

23.  Indekso darbo grupės posėdžiai   40 000 Paslaugų 
užsakymas 

24.  Lyčių lygybės seminarai ir mokymai. 
Ekspertų susitikimai lyčių aspekto 
integravimo klausimams aptarti  

4 ketv. 60 000 Paslaugų 
užsakymas 

25.  Susitikimai gerosios patirties 
klausimais (žiniasklaida ir 
instituciniai mechanizmai) 

2–4 ketv. 100 000 Paslaugų 
užsakymas 

26.  Konferencija smurto lyties pagrindu 
tema 

3 ketv. 100 000 Paslaugų 
užsakymas 

27.  Specialios žurnalistų darbo grupės 
posėdžiai 

  75 000 Paslaugų 
užsakymas 

28.  Tinklų kūrimo susitikimai   50 000 Paslaugų 
užsakymas 

29.  PNPP  2–4 ketv. 50 000 Paslaugų 
užsakymas 

Bendroji sutartis dėl paramos Instituto komunikacinei veiklai. Užsakymo formos, atskiri 
vykdytojai 4 dalims. EIGE/2012/ADM/13. 

30.  Komunikacijos strategija pagrįstos 
komunikacinės priemonės 
įvairiems renginiams, renginių 
kalendorius, vaizdo įrašai, formos 
ir t. t. 

1 ketv. 86 068 Paslaugų 
užsakymas 

31.  Žiniasklaidos duomenų bazės 
atnaujinimas, žiniasklaidos 
stebėsena 

1 ketv. 10 000 Paslaugų 
užsakymas 

32.  ES masto informacinė kampanija 
apie IDC 

2 ketv. 30000 Paslaugų 
užsakymas 

33.  2014 m. kalendorius „Europą 
įkvepiančios moterys ir vyrai“ 

  97 500 Paslaugų 
užsakymas 
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34.  IT infrastruktūros raida ir priežiūra, 
nuolatinė pagalbos tarnyba  

  35 000 Paslaugų 
užsakymas 

INFORMAVIMAS, TINKLAS 

35.  Funkcijų priežiūra ir narystė    25 000 DP 
36.  Ataskaitos apie Instituto 

informavimo veiklą, paslaugas ir 
priemones  

 85 000 AK 

37.  Vertimas 1–4 ketv. 180 000 SLA CdT 
  VEIKLOS BIUDŽETAS, IŠ VISO   3 364 568 
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3 PRIEDAS. 2013 M. ORIENTACINIS REZULTATŲ IR VEIKLOS PLANAS 

DOKUMENTO DATA: 2012 10 15 VYKSTANT PLANAVIMUI, ŠI GANTT DIAGRAMA NUOLATOS 
KOREGUOJAMA  2013 m. 

SRITIS ADMINISTRAVIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS SAUSIS VASARIS KOVAS BALANDIS GEGUŽĖ BIRŽELIS LIEPA RUGPJŪTIS RUGSĖJIS SPALIS LAPKRITIS GRUODIS  

                              

KONKRETI SRITIS POSRITIS REZULTATO RODIKLIS         

2.1 PALYGINAMI IR 
PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS 
DUOMENYS IR RODIKLIAI  

Duomenų ir statistikos 
dvylikoje didžiausią 

susirūpinimą keliančiose 
Pekino veiksmų 

programos srityse 
rinkimas. Parama ES 

Tarybai 
pirmininkaujančioms 

Airijai, Lietuvai, Graikijai ir 
Italijai; smurtas lyties 

pagrindu   

Graikijos parinktos susirūpinimą 
keliančios Pekino veiksmų programos 
srities tyrimas 

    L Q1                 DFR  

Italijos parinktos susirūpinimą keliančios 
Pekino veiksmų programos srities 
tyrimas 

          L Q2           → 

Ataskaita pirmininkaujančiai Airijai    FR                     
Ataskaita pirmininkaujančiai Lietuvai                 FR       

Pekino rodiklių darbo grupės posėdžiai           ? Q2     ? Q3       

Ataskaitos, pagrindinės išvados ir 
informacijos suvestinės 
pirmininkaujančiai šaliai paskelbtos ir 
išplatintos 

    Q1                   

Ataskaitos, pagrindinės išvados ir 
informacijos suvestinės 
pirmininkaujančiai Lietuvai paskelbtos ir 
išplatintos 

                Q3       

Susitikimai su pirmininkaujančios ir 
pirmininkausiančios šalies vyriausybės 
atstovais (IE, LT, GR, IT, LV) 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 

Q1 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 

Q1 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — 
LV — 2014 

/ ?, Q2 
  

GovM — LT 
— 2013 / ?, 

Q1 
GovM — IE — 2013 / ?, Q1 

GovM — 
GR — 2014 

/ ?, Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — 
LV — 2014 

/ ?, Q2 

Susitikimai su pirmininkaujančios ir 
pirmininkausiančios šalies vyriausybės 
atstovais (IE, LT, GR, IT, LV) 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 
Q1 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 

Q1 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
Q2 

GovM — 
LV — 2014 
/ ?, Q2 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 
Q1 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 
Q1 

  
GovM — 
GR — 2014 
/ ?, Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
Q2 

GovM — 
LV — 2014 

/ ?, Q2 

Pekino rodiklių duomenų bazės 
atnaujinimas     Q1                   Q4 

Konsultaciniai susitikimais su ekspertais 
Latvijos ir Liuksemburgo parinktose 
susirūpinimą keliančiose srityse  

          CM / ?, Q2     CM / ?, Q2       

Lyčių lygybės indeksas 

Lyčių lygybės indekso pristatymo 
renginio organizavimas →     ? Q2                 
Informacijos apie lyčių lygybės indeksą 
platinimas     ? Q1              Q4     
Duomenų ir metaduomenų tvarkymas ir 
atnaujinimas Instituto  lyčių statistikos 
duomenų bazėje  

                Q3 Q4     
Lyčių lygybės indekso ataskaitos 
paskelbimas →     Q2                 

KONKRETI SRITIS POSRITIS REZULTATO RODIKLIS         

2.2 LYČIŲ LYGYBĖS 
ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ 
ASPEKTO INTEGRAVIMAS  

Praktinės lyčių 
integravimo priemonės 

Galutinė ataskaita apie lyčių aspekto 
mokymą Europos Sąjungoje                     ? Q4   
Diskusija internete apie parinktą lyčių 
aspekto mokymo praktiką ir ataskaitų 
rengimą  

                    ? Q4   
Konsultaciniai susitikimai su 
suinteresuotaisiais subjektais lyčių 
aspekto mokymo klausimais 

                ? Q3    ?Q4   

Atnaujinta plati lyčių aspekto dėstytojų, 
mokymo priemonių, metodų ir gerosios 
patirties pavyzdžių bei kitų IDC išteklių 
duomenų bazė  

                ? Q3 

  
Q4   

Informacija apie lyčių aspekto 
integravimo metodus ir priemones 
išplatinta  

                    Q4   

Du ekspertų susitikimai gerosios patirties 
klausimams aptarti         Q2               

Atliktas gerosios patirties pavyzdžių 
tyrimas, papildantis ataskaitą apie 
Lietuvos parinktą susirūpinimą keliančią 
Pekino veiksmų programos sritį  

                    Q4   
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Gerosios patirties pavyzdžių tyrimas, 
papildantis ataskaitą apie Graikijos 
parinktą susirūpinimą keliančią Pekino 
veiksmų programos sritį  

→   L Q1                Q4   

Priemonės, metodai ir 
geroji patirtis, padedanti 
įgyvendinti lyčių lygybės 

politiką  

„Moterys ir žiniasklaida“ srities metodų ir 
priemonių duomenų bazė prieinama per 
IDC  

    Q2                Q4   

Institucinių mechanizmų duomenų bazė 
prieinama per IDC      Q2               Q4   

Lyčių lygybės nauda 

Bibliografinių išteklių apie ekonomikos 
krizės padarinius moterims ir vyrams 
katalogas sudarytas ir prieinamas per IDC  

    Q1                   

Du konsultaciniai susitikimai įvairiems 
lyčių lygybės teikiamos naudos 
aspektams aptarti 

                    Q4   

Padarytos pirmosios išvados apie lyčių 
lygybės naudą                     Q4   

KONKRETI SRITIS POSRITIS REZULTATO RODIKLIS         

2.3 IŠTEKLIŲ IR 
DOKUMENTACIJOS 

CENTRAS 

IDC (Instituto patalpose ir 
internetu) 

Visos 2012 m. ir 2013 m. projektų 
duomenų bazės integruotos →         AT         AT   

Informacija apie informacinę smurto 
šeimoje kampaniją paskelbta  →         AT         AT   

Politikos dokumentai ir pilkoji literatūra 
konkrečiomis temomis (smurtas lyties 
pagrindu, žiniasklaida, lyčių lygybės 
instituciniai mechanizmai, lyčių aspekto 
integravimas) surinkta 

→                   P   

Dvi ataskaitos Tarybai 
pirmininkaujančioms šalims ir 
pagrindinės išvados paskelbtos IDC  

          AT         AT   

Informacijos suvestinės prieinamos 
Išteklių ir dokumentacijos centre                     P   

Konferencija smurto lyties pagrindu tema                   ? IC, Q4     

Administracinių duomenų apie smurtą 
lyties pagrindu šaltinių Europos 
Sąjungoje tyrimo galutinė ataskaita  

                    Q4   

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 
su 4 dokumentacijos centrais                      Q4   

ES lyčių lygybės tezauro ir žodyno 
parengimo galimybių studija                      Q4   

Europos lyčių lygybės 
tinklas 

Visos elektroninės tinklo infrastruktūros 
funkcijos veikia     Q1                   

Naudotojų metinis tinklo įvertinimas                     AT   

Parengtos atskiros darbo erdvės visiems 
teminiams tinklams          Q2           AT   

IT infrastruktūros kūrimas ir priežiūra ir 
nuolatinės pagalbos tarnybos įsteigimas     Q1               AT   

KONKRETI SRITIS POSRITIS REZULTATO RODIKLIS         

2.4 SĄMONINGUMO 
UGDYMAS, 

BENDRADARBIAVIMAS IR 
INFORMAVIMAS 

Informavimas apie lyčių 
lygybę 

Komunikacijos strategijos priemonės ir 
formos parengtos      Q1                    

Naujienlaiškiai išplatinti     Q1     Q2     Q3   Q4   

Instituto svetainė prieinama mobiliaisiais 
prietaisais                     Q4   

Instituto svetainės patobulinimas             Q3           

Instituto intraneto atnaujinimas ir 
priežiūra (1-4 ketv.)     AT     AT             

2014 m. Instituto kalendoriaus ir susijusių 
Europos moterų ir vyrų išteklių rengimas, 
skelbimas ir platinimas  

          AT         P   

Komunikacinio pobūdžio renginiai (kovo 
8-ji)     Q1                   

Savaitiniai Europą įkvepiančių moterų 
pristatymai Instituto svetainėje                         
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Europos masto informacinė kampanija 
apie IDC               Q3     Q4   

IDC internetinės sąsajos sukūrimas               Q3         

2014 m. kalendoriaus išleidimas                    Q4     
Naujų patalpų Europos namuose Vilniuje 
atidarymo renginys (data bus nustatyta 
vėliau)  

                        

 Suinteresuotosios šalys 
ir partneriai 

Suinteresuotųjų šalių duomenų bazės 
atnaujinimo mechanizmai įdiegti           AT AT           

Bendradarbiavimo su ES agentūromis 
planai           AT AT           

Surengti bendradarbiavimo susitikimai su 
suinteresuotosiomis šalimis     Q1     Q2     Q3       

                              

    Atvirų durų dienos         ?, Q2               

    VIP ir kitų asmenų vizitai      Q1   Q2       Q3     Q4    

                              

2.5 INSTITUTO  
ORGANIZACINĖ 

STRUKTŪRA IR ORGANAI  

Valdymo tarybos posėdžiai →   AT      MB / Q2       MB / ? Q4     

Ekspertų forumo susitikimai →               EF / ?, Q3   EF / ?, Q4   

Instituto organizacinė 
struktūra 

Etatų planas →                       

Tarnybos nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės  →                       

Sukurtos kai kurios vidaus taisyklės →                       

Sukurti pirmieji PNPP projektai →                   AT   
                              

STEBĖSENA IR 
VERTINIMAS Strateginiai dokumentai 

Metinė ataskaita →   Pirmas 
projektas       COM         → AR 

2014 
Metinė veiklos ataskaita →   Pirmas 

projektas       COM         → AAR 
2014 

Darbo programa N+1 (2014 m.) →   Pirmas 
projektas       COM         → AWP 

2014 
                

SUSITIKIMŲ IR REZULTATŲ ŽYMĖJIMO KODAI                         

L Tyrimas pradėtas    MB Valdymo tarybos posėdis       

C Sutartis pasirašyta    EF Ekspertų forumas      

ICM Įvadinis posėdis    EF-WG GEI Ekspertų forumo Lyčių lygybės indekso darbo grupė   

IR Tarpinė ataskaita    EF-WG Beijing Ekspertų forumo Pekino veiksmų programos darbo grupė   

DFR Galutinės ataskaitos projektas    TNM Teminių tinklų susitikimai       

FR Galutinė ataskaita     
(GBV — smurtas lyties pagrindu/Men — vyrai ir vyriškumas/GM — lyčių aspekto 
integravimas/GS — lyčių stereotipai/JTF — specialioji žurnalistų darbo grupė/NET — 
naudingo ir veiksmingo bendradarbiavimo tinklas) 

  

QR Ketvirčio ataskaita (pažangos ataskaita)   GovM Susitikimas su vyriausybės atstovais.     

P Rezultato paskelbimas (straipsniai, tyrimai, ataskaita, duomenų bazė, 
rezultato galutinis užbaigimas, grupės ar tinklo sudarymas.) CM Konsultacinis susitikimas (tarptautinės organizacijos/ valstybės narės).   

AT Veiksmas atliktas (priimta, patvirtinta, peržiūrėta, pastabų 
paprašyta ir (arba) pastabos gautos, nustatyta ir t. t.)  ? — Qx Tiksli data bus nustatyta X ketvirtyje.     

F Pateikiamų rezultatų galutinis 
užbaigimas    ? — TBD Data bus nustatyta vėliau.      

PR Ekspertų peržiūra    → / date Šis tyrimas pradėtas 2011 m.       

WS Praktinis seminaras    → Šis darbas dirbamas visą 2013 m. darbo programos laikotarpį.    
Conf. Tarptautinė konferencija                          
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