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ĮŽANGA 
2012 m. Europos lyčių lygybės institutas pradės antruosius savo veiklos metus. Instituto Valdymo tarybos 

nuoširdus pasišventimas ir parama padėjo agentūrai greitai atlikti pasirengimo veiklai darbus, kurie bus visiškai 

baigti 2012 m. Taigi tuomet Institutas turės galimybę skirti daugiau laiko konkrečioms užduotims, kurios yra 

apibrėžtos vyrų ir moterų lygybės srityje.  

Atsidavusių ir motyvuotų darbuotojų dėka EIGE baigs įgyvendinti savo pirmąją 2010–2012 m. vidutinės trukmės 

darbo programą, kuri yra skirta pradinių duomenų ir šaltinių, tyrimų duomenų ir kitokios Instituto veiklai 

svarbios informacijos rinkimui. EIGE veikla remiasi pagrindiniais bendraisiais ir strateginiais Europos Sąjungos 

politikos dokumentais, skirtais lyčių lygybės klausimams, ir yra pagal juos organizuojama. 

2020 m. Europos strategijoje numatyti ekonominiai tikslai, kuriems pasiekti lyčių lygybė yra ypač svarbi, nes 

reikia, kad moterys daugiau dalyvautų darbo rinkoje, o vyrai daugiau užsiimtų šeimos ir priežiūros darbais. Tam 

tikra Instituto darbo dalis bus skirta ekonominiam ir finansiniam lyčių lygybės politikos poveikio vertinimui ir 

lyčių aspekto integravimo strategijoms bei jų teigiamai įtakai ES socialiniam vystymuisi užtikrinti; todėl 

Institutas kaups informaciją apie geros praktikos pavyzdžius, priemones ir metodus, kurie stiprina moterų ir 

vyrų lygybę Europoje.  

2010–2015 m. Europos Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijoje yra nustatyti Europos Sąjungos lyčių 

lygybės politikos tikslai ir užduotys artimiausiais metais. EIGE rems Komisiją ir valstybes nares. 

Pekino veiksmų platformos dvylika labiausiai susirūpinimą keliančių sričių padėjo pamatą visai tarptautinei lyčių 

lygybės politikai. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės privalo įgyvendinti šioje platformoje priimtus 

įsipareigojimus. Po Ketvirtosios JT pasaulinės moterų konferencijos, kuri vyko 1995 m. Pekine, Europos Sąjungos 

Taryba Madride (1995 m. gruodžio 15 ir 16 d.) pareikalavo atlikti metinę Pekino veiksmų platformos (BPfA) 

įgyvendinimo valstybėse narėse apžvalgą. Vėliau, 1998 m. gruodžio 2 d., Taryba nusprendė, kad metiniame BPfA 

įgyvendinimo vertinime turėtų būti pateikti ir pasiūlymai dėl tam tikrų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. 

Institutas rems BPfA didžiausią susirūpinimą keliančių sričių rodiklių rengimą ir atnaujinimą ir tokių rodiklių 

pamatu inter alia sudarys lyčių lygybės indeksą. Institutas įsteigs visuomenei prieinamą dokumentacijos centrą 

ir virtualųjį Europos lyčių lygybės tinklą. Institutas taip pat pradės kaupti lyčių aspekto integravimo priemones ir 

metodus bei duomenis ir informaciją apie kovą su smurtu lyties pagrindu.  

Ši metinė darbo programa numato išsamias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, visų pirma su Europos 

Komisija ir ES valstybėmis narėmis, kurių metu bus įvertinti nauji lyčių lygybės iššūkiai, sisteminami įvairių 

suinteresuotųjų šalių poreikiai ir prioritetai ir daug dėmesio skiriama naujam trejų metų darbo planui sudaryti. 

Iki 2012 m. pabaigos Europos lyčių lygybės institutas sukurs visas prielaidas, kad taptų Europos kompetencijų 

centru lyčių lygybės klausimais. 
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1 EIGE MISIJA IR PAGRINDINĖ VEIKLA 2012 M. 

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė teisė ir bendras Europos Sąjungos principas.  

Instituto vizija:  

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

Instituto misija:  

Tapti Europos kompetencijų centru lyčių lygybės klausimais  

 

Iki 2012 m. pabaigos EIGE taps efektyviai veikiančia ES agentūra, kaupiančia žinias ir patirtį moterų ir vyrų 

lygybės srityje ir remiančia suinteresuotas šalis ir šioje srityje dirbančius Europos subjektus, dalydamasi su jais 

duomenimis, priemonėmis ir metodais.  

1.1  BENDRIEJI TIKSLAI 

Europos lyčių lygybės institutas buvo 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, teikiant techninę pagalbą ES institucijoms, visų pirma Europos Komisijai, ir valstybių narių valdžios 

institucijoms
1
. 

1.2 PAGRINDINĖS 2012 M. VEIKLOS SRITYS IR PAGRINDINĖS PRIEMONĖS   

2012 m. darbo programa, kuria baigiama įgyvendinti Instituto trejų pirmųjų metų programa, padeda siekti 

rezultatų, kurie yra apibrėžti 2010–2012 m. vidutinės trukmės darbo programoje. Per 2012 m. bus pasiekti šie 

tarpiniai tikslai (rezultatai): 

- EIGE veiks kaip visiškai nepriklausoma ES institucija; 

- veiksmingai funkcionuos agentūros organai; 

- bus surinkti ir apdoroti duomenys apie pirmąją didžiausią susirūpinimą keliančią BPfA sritį; bus teikiama 

veiksminga parama ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims; 

- bus parengtas indeksas, pagal kurį vertinama moterų ir vyrų lygybė valstybėse narėse;  

- bus atidarytas ir visuomenei prieinamas Išteklių ir dokumentacijos centras (kai kurie jo skyriai);  

- informacija apie lyčių lygybę ir EIGE darbą bus pateikta suinteresuotoms šalims ir visuomenei; 

- bus sukurtas tinklas dalytis kompetencija ir patirtimi;  

                                                                 

1
  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1922/2006,  įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą, , OL  

L 403/9, 2 str. 
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- bus sukurta stipri partnerystė visoje Europoje.  

2012 m. darbo programa padės pasiekti likusius vidutinės trukmės programos rezultatus; atsižvelgiant į 

pagrindinių ES prioritetų, apibrėžtų 2020 m. Europos strategijoje, svarbą, programa bus įgyvendinama 

sutelkiant pastangas į pagrindines Reglamente nustatytas užduotis ir 2010–2015 m. Europos Komisijos moterų 

ir vyrų lygybės strategijoje EIGE skirtus uždavinius.  

Institutas pagrindinį dėmesį savo veikloje skirs dviem plačioms sritims: 

1. palyginamų ir patikimų duomenų kaupimui ir lyčių lygybės rodiklių rengimui,  

2. lyčių lygybės užtikrinimo veiklai ir lyčių aspekto integravimui svarbių mokslinių tyrimų, informacijos, 

metodų ir praktinių priemonių kaupimui, tvarkymui ir sklaidai.  

Pirmoje pagrindinėje srityje, bendradarbiaudamas su Eurostatu pagal Susitarimo memorandumą, kurį EIGE ir 

Eurostatas pasirašė 2011 m., Institutas toliau rinks duomenis Europos mastu ir kurs metodus, padedančius 

tobulinti su lyčių lygybės klausimais susijusių duomenų ir rodiklių objektyvumą, palyginamumą ir patikimumą. 

EIGE teiks techninę paramą ES Tarybai pirmininkausiančioms šalims, stebėdamas pažangą susirūpinimą 

keliančiose Pekino veiksmų platformos (BPfA) parinktose srityse. Centralizuotai sukauptais patikimais 

duomenimis, statistika ir rodikliais Europos Komisija, valstybės narės ir kitos suinteresuotos šalys galės remtis 

rengdamos tolesnius veiksmus ir ataskaitas apie moterų pažangą BPfĄ parinktose susirūpinimą keliančiose 

srityse. 

Lyčių lygybės indekso (LLI), apimančio visas ES valstybes nares, sudarymas – tai dar viena reikšminga pirmosios 

pagrindinės srities užduotis, kurios rezultatai suteiks Europos Sąjungai konkrečias priemones ir bendrą sistemą 

lyčių lygybės pažangai Europoje vertinti.  

Antroje pagrindinėje srityje daugiausia dėmesio bus skiriama lyčių lygybės priemonių, metodų ir geros 

praktikos pavyzdžių rinkimui ir lyčių aspekto integravimui. Prioritetas bus teikiamas lyčių lygybės metodų, 

priemonių ir geros praktikos pavyzdžių kaupimui pirmininkausiančių šalių parinktose BPfA srityse ir mokomajai 

veiklai lyčių aspekto integravimo srityje. 

Per 2012 m. EIGE baigs kurti Instituto išteklių ir dokumentacijos centro koncepciją ir struktūrą. Jame įsikurs 

elektroninės ir spausdintos dokumentacijos centras, žinių centras ir Europos lyčių lygybės tinklas. Institutas 

pradės apdoroti surinktus duomenis, kuriuos naudos pirmiesiems biuleteniams, spaudiniams, ataskaitoms ir 

kitiems leidiniams leisti.  

Spręsdamas vyrų ir vyriškumo klausimus, EIGE taikys horizontalųjį principą. Visose savo pagrindinėse srityse 

Institutas stengsis integruoti vyrų ir vyriškumo požiūrį ir skatinti vyrus dalyvauti lyčių lygybės veikloje. 

EIGE pradės antrąjį duomenų ir informacijos apie lyčių lygybę kaupimo, analizės, tvarkymo ir sklaidos  etapą. 
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1.3 ĮGYVENDINIMO PRINCIPAS  

Ši metinė darbo programa yra paremta visuotinai pripažintu į rezultatus orientuoto valdymo metodu, kuris 

taikomas atsiskaitant ir stebint Instituto veiklą. 2012 m. Institutas ir jo darbuotojai dės visas pastangas, kad 

pasiektų planuotus (tarpinius ir tiesioginius) rezultatus.  

Vadovaudamasis Reglamentu, Institutas vykdo užduotis ES kompetencijų ribose atsižvelgdamas į 2010–2012 m. 

vidutinės trukmės programoje nustatytus tikslus ir prioritetines sritis. 2012 m. darbo programos veikla ir 

rezultatai yra apibrėžti, atsižvelgiant į ES politiką ir prioritetus lyčių lygybės srityje, 2020 m. ES strategiją ir visų 

pirma į politiką ir prioritetus, nustatytus 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijoje. 

Visa EIGE veikla planuojama ir įgyvendinama nuosekliai ir rišliai, įskaitant informacijos apie lyčių lygybę 

Europoje kaupimą, analizavimą ir tvarkymą siekiant ją skleisti ir padaryti naudinga bei matoma kuo didesniam 

naudotojų skaičiui. Laikydamasis šio principo, Institutas taps stipria ir kompetentinga institucija su savo 

nepriklausomu informacijos apie lyčių lygybę šaltiniu ir galės atlikti pagrindinį vaidmenį saugodamas ir 

skleisdamas informaciją, kuri yra sukaupta jo Išteklių ir dokumentacijos centre. 

2  2012 M. METINĖ DARBO PROGRAMA 

Ši metinė darbo programa nustato Instituto veiklą 2012 m. ir jos į gyvendinimui būtinus žmogiškuosius ir 

finansinius išteklius. Siekdamas nustatytų bendrųjų tikslų, Institutas vykdys užduotis keturiose veiklos srityse, 

kurios yra apibrėžtos vidutinės trukmės darbo programoje. 

2.1 INSTITUCINĖ EIGE STRUKTŪRA IR ORGANAI  

Veiklos rezultatas:  Sukurtos būtinos administracinės ir veiklos struktūros 

AGENTŪRA IR JOS PERSONALAS 

2012 m., kai baigsis priimančiosios šalies vyriausybės finansinė parama ir nuomos sutartis (kurios sudarymą 

organizavo vyriausybė), agentūra baigs patalpų įsigijimo procedūrą. Kartu su Europos Parlamento informacijos 

biuru ir Europos Komisijos atstovybe Institutas ketina įsikurti Agentūros patalpose, kuriose gali tilpti visos trys 

institucijos ir kurios yra patogioje vietoje ir lengvai prieinamos svečiams ir kitų Europos šalių piliečiams. 

Institutas stengsis pasirašyti Susitarimą dėl būstinės su Lietuvos valdžia. 

2012 m. Institutas planuoja turėti 30 darbuotojų, devynis sutartininkus ir šešis deleguotuosius nacionalinius 

ekspertus. Bendras personalo skaičius (45) bus pakankamas Instituto darbo programai įgyvendinti. Siekdamas 

tobulinti EIGE personalo kompetenciją, Institutas organizuos darbuotojų mokymą su lyčių lygybe ir pirkimais 

Sklaida Rengimas Apdorojimas Rinkimas 
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susijusiomis temomis. Kai kuriuose mokomuosiuose renginiuose galės dalyvauti ES institucijų ekspertai ir EIGE 

veiklai artimos agentūros.   

EIGE ORGANAI 

Valdymo Taryba
2
  

Valdymo taryba priima agentūros veiklai būtinus sprendimus, prižiūri jos veiklos pažangą, tvirtina 

administracinius, finansinius ir su personalu susijusius dokumentus ir vadovauja sudarant Instituto antrąją 

2013–2015 m. vidutinės trukmės darbo programą.  

Valdymo Taryba tvirtina Instituto metinę ataskaitą apie visus veiklos metus (2011 m.) ir pataria Institutui, kaip 

pradėti tarpinį pirmųjų trejų veiklos metų vertinimą. Techninės specifikacijos, kuriose bus apibrėžta vertinimo 

apimtis ir užduotys, bus parengtos ir paskelbtos 2012 m. pabaigoje. 

Valdymo Tarybos komitetas, kuris buvo sudarytas, iš dalies pakeitus Vidaus taisykles 2011 m., toliau padės 

Valdymo Tarybai atlikti užduotis, ir tai bus naudinga viso Instituto veiklai. 

Šios veiklos išlaidos apima ir išlaidas, susijusias su 2012 m. Valdymo Tarybos ir Komiteto posėdžiais., ir visas 

kitas išlaidas, tokias kaip sinchroninis vertimas Valdymo Tarybos posėdžiuose (penkios kalbos).   

EKSPERTŲ FORUMAS
3 

2012 m. Ekspertų forumas pradės savo antrąją kadenciją ir padės Institutui vykdyti nustatytų sričių veiklą. Jo 

nariai dirbs nuolatinėse darbo grupėse, kurios padės kurti metodus ir priemones ir kaupti geros praktikos 

pavyzdžius. 

Rezultatų rodikliai: Valdymo tarybos posėdžiai (2, 4 metų ketvirčiai); Ekspertų forumo posėdžiai (3, 4 metų 
ketvirčiai); jungtiniai Valdymo tarybos ir Ekspertų forumo posėdžiai (1 ketvirtis); 2013 m. etatų plano galutinis 
sudarymas (1 ketvirtis); Tarnybos nuostatų įgyvendinimo tvarkos patvirtinimas (2–4 ketvirčiai). 

 

                                                                 

2
 Vadovaudamasi Reglamentu, Valdymo Taryba priima Instituto veiklai būtinus sprendimus;  visų pirma, ji tvirtina vidutinės trukmės darbo 

programas ir metines darbo programas, metinę ataskaitą ir Instituto metinio biudžeto projektą ir galutinį metinį biudžetą. Ji taip pat 
tvirtina Instituto vidaus taisykles ir darbo tvarkos taisykles. Valdymo Taryba taiko drausmines priemones direktoriui, jį (ją) skiria arba 
atleidžia.   

3 Ekspertų forumas remia direktoriaus (-ės) pastangas užtikrinti Instituto veiklos kokybę ir nepriklausomumą. Ekspertų forumas sudaro 
galimybę keistis informacija lyčių lygybės klausimais ir kaupti žinias. Jis užtikrina glaudų Instituto ir valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą. Ekspertų forumas veikia kaip Instituto patariamasis organas, teikiantis ekspertines žinias lyčių lygybės 
srityje.  
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Žmogiškieji ištekliai (2012 m.) 

2.1.: Institucinė sąranga ir EIGE organai  

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai AST 

DNE
4
 Sutartininkai 

CA 

Visas 

personalas 

% Biudžeto 

antraštinė dalis 

„PERSONALAS“ 

4,4 2,5 0 4,2 11,10 24,67 730,676 

 

2.2 1 PAGRINDINĖ SRITIS. PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS 

DUOMENYS IR RODIKLIAI 

2.2.1 DUOMENŲ IR STATISTIKOS KAUPIMAS DVYLIKOJE BPFA NURODYTŲ DIDŽIAUSIĄ SUSIRŪPINIMĄ 

KELIANČIŲ SRIČIŲ/PARAMA ES TARYBAI PIRMININKAUJANČIOMS DANIJAI, KIPRUI, AIRIJAI IR 

LIETUVAI; SMURTAS LYTIES PAGRINDU  

Veikos rezultatas: Veiksminga parama ES Tarybai pirmininkaujančioms šalims 

2011 m. vadovaudamasis Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje numatytomis užduotimis, 

Institutas parengė sistemingus principus, pagal kuriuos jis rems Komisiją ir valstybes nares, joms teikiant 

ataskaitas apie rezultatus BPfA parinktose susirūpinimą keliančiose srityse. Praeitais metais EIGE atliko keleto 

su darbo ir šeimos gyvenimo derinimu susijusių rodiklių tyrimą F srityje „Moterys ir ekonomika“ 

(pirmininkaujant Lenkijai). Tyrimo „Moterys ir ekonomika“ ataskaita ir išvados buvo paskelbtos Instituto 

tinklalapyje ir platinamos atitinkamoms valstybių narių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitoms ES 

agentūroms pirmininkaujančios šalies renginiuose. 2011 m., siekdamas paremti pirmininkaujančią Daniją, EIGE 

pradėjo rengti K srities „Moterys ir aplinka“ rodiklius, ypatingą dėmesį skirdamas lyčių lygybės ir klimato kaitos 

klausimams. Galutinė ataskaita pirmininkaujančiai Danija bus parengta 2012 m. vasario mėn.  

Vadovaudamosi Komisijos tolesnės BPfA veiklos darbo programa ir EIGE 2010–2012 m. vidutinės trukmės darbo 

programa ir glaudžiai bendradarbiaudamos su pirmininkaujančia šalimi, EIGE, ES aukšto lygio grupė lyčių 

aspekto integravimui ir Komisija:  

- išanalizuos ir apžvelgs susirūpinimą keliančias sritis, kurias parinks ES pirmininkavimą perimsiančios 

valstybės narės; 

- užtikrins tolesnį techninį darbą srityse, kurioms yra parengti rodikliai, ir parengs naujus rodiklius;  

- teiks techninę paramą esamų rodiklių atnaujinimo ir patobulinimo klausimais; 

- skatins rodiklių matomumą ir sklaidą. 

                                                                 

4 Deleguotieji nacionaliniai ekspertai 
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Šioje pagrindinėje srityje EIGE dirbs dviem kryptimis: rinks duomenis, statistiką ir kitą svarbią informaciją visose 

BPfA susirūpinimą keliančiose srityse ir teiks gilias bei nuodugnias būsimųjų pirmininkaujančių šalių parinktų 

susirūpinimą keliančių sričių apžvalgas ataskaitų forma. 

DUOMENŲ IR STATISTIKOS KAUPIMAS DVYLIKOJE BPFA SRIČIŲ 

EIGE pradėjo keletą tyrimų, kurių tikslas – sukurti būtinas sąlygas ir palengvinti darbą su patikimais 

duomenimis, surinkti apžvalginę informaciją apie esamus rodiklius dvylikoje BPfA sričių ir sukaupti BPfA 

įgyvendinimo geros praktikos pavyzdžius. 2011 m. Institutas baigė lyčių lygybės Europos Sąjungoje rodiklių ir 

statistikos tyrimą (pradėtą 2010 m.), kuriame išsamiai apžvelgiami visų 12 BPfA sričių duomenys ir duomenų 

šaltiniai. Pradedant 2012 m., surinkti visų 12 BPfA sričių duomenys ir duomenų šaltiniai bus reguliariai 

atnaujinami.   

Atliekant Darbo su Pekino rodikliais metodų taikymo Europos Sąjungoje tyrimą (2012–2011 m.) nustatyti įvairūs 

darbo su lyčių statistika ir Pekino rodikliais požiūriai ir metodai ir BPfA įgyvendinimo metodų taikymo geros 

praktikos pavyzdžiai.  

Abu tyrimai yra vertingi patikimos apžvalginės informacijos šaltiniai, kuriais galima remtis teikiant patarimus 

kaip atnaujinti ir patobulinti esamus ir sukurti naujus rodiklius ateityje.  

PARAMA ES TARYBAI PIRMININKAUJANČIOMS ŠALIMS 

EIGE rems ES pirmininkavimą perimsiančias Daniją, Kiprą, Airiją ir Lietuvą, teikdama techninę paramą, susijusią 

su tolesniais rodikliais parinktose BPfA susirūpinimą keliančiose srityse. EIGE pradės du tyrimus, kuriuose 

apžvelgs pirmininkaujančių šalių Airijos ir Lietuvos pasirinktas susirūpinimą keliančias sritis. Tyrimų tikslas – 

pateikti pasirinktų sričių apžvalgą ir technines rekomendacijas kaip atnaujinti ir patobulinti rodiklius. Tyrimų 

medžiaga bus galima remtis rengiant apžvalginę ataskaitą apie pirmininkaujančios šalies pasirinktą susirūpinimą 

keliančią sritį.  

Esminis patikimų tyrimų ir analizių aspektas – duomenų palyginamumas. Todėl siekdamas padidinti institucijų 

sinergiją ir duomenų apie lyčių lygybę kokybę, EIGE sieks stiprinti bendradarbiavimą su Europos statistikos 

sistema, visų pirma Eurostatu, o ES lygmeniu neprieinamų duomenų atveju – su valstybių narių nacionalinėmis 

statistikos įstaigomis, JT, TDO, EBPO, taip pat su EUROFOND, FRA ir kitomis Europos agentūromis. Be to, 

siekdamas gauti daugiau informacijos apie esamus rodiklius, EIGE naudosis ir kitais šaltiniais, tokiais kaip 

Europos Taryba, JT statistikos skyrius, JT Moterys ir Pasaulio bankas. 

2010 m. sudaryta Pekino rodiklių darbo grupė toliau teiks rekomendacijas EIGE kaip sukaupti patikimą, 

suderintą ir kokybišką informaciją apie BPfA įgyvendinimo stebėseną ES ir valstybių narių lygmeniu ir skatinti 

BPfA sričių matomumą. Tais atvejais, kai pasirinktos susirūpinimą keliančios srities tema reikalauja ypač 

specialių žinių, bus kviečiami išorės ekspertai, kurie specializuojasi toje konkrečioje BPfA srityje ir gali padėti 

EIGE ir jos darbo grupei. Darbo grupė taip pat dalyvaus, atliekant bendresnes 12 susirūpinimą keliančių BPfA 

sričių apžvalgas ir jas laipsniškai atnaujinant. Siekdama optimizuoti duomenų ir statistikos rinkimo darbą ir 
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sukurti sinergiją su Lyčių lygybės indekso darbu, EIGE darbo grupė glaudžiai bendradarbiaus su Lyčių lygybės 

indekso darbo grupe.  

BPFA SRIČIŲ MATOMUMO SKATINIMAS  

Savo parama pirmininkaujančioms šalims Pekino rodiklių kūrimo ir atnaujinimo srityje ir kuriama solidžia 

dvylikos BPfA sričių duomenų baze EIGE prisidės prie BPfA ir Pekino rodiklių matomumo ir geresnių visuomenės 

žinių apie juos. Pirmininkaujančių šalių ataskaitos bus pristatomos įvairiuose pirmininkaujančios šalies 

renginiuose ir platinamos suinteresuotoms šalims per EIGE išteklių ir dokumentacijos centrą bei jos tinklalapį.  

SMURTAS LYTIES PAGRINDU 

Siekdamas prisidėti prie BPfA ir 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijos įgyvendinimo, EIGE 

rinks duomenis, statistiką ir kitą svarbią informaciją apie smurtą lyties pagrindu. Pripažįstama, kad viena 

didžiausių kliūčių kovoje su smurtu prieš moteris yra palyginamų ir patikimų duomenų stoka, visų pirma tokioje 

labai jautrioje srityje kaip moterų lytinių organų žalojimas (MLOŽ). EIGE baigs tuo tikslu 2011 m. pradėtą tyrimą 

apie MLOŽ informacijos prieinamumą ir duomenų rinkimą. 

Kaip teigiama Tarybos išvadose apie smurto prieš moteris panaikinimą
5
, vis dar labai trūksta palyginamų 

duomenų apie smurto prieš moteris mastą. EIGE planuoja imtis šio iššūkio ir išanalizuoti bei įvertinti galimas 

struktūras, kurios atliktų stebėjimo tarnybos funkcijas ir rinktų išsamius, palyginamus ir patikimus duomenis 

apie smurtą prieš moteris (daugiau informacijos žr. 2.3.1 Lyčių aspekto integravimo priemonės ir metodai). 

Rezultatų rodikliai: Pekino rodiklių darbo grupės posėdžiai (2, 3 metų ketvirčiai); turimų MLOŽ duomenų 
tvarkymas (2 ketvirtis); susitikimai su pirmininkaujančių šalių – Danijos ir Kipro – vyriausybėmis 2012 m. (1, 3 
ketvirčiai); susitikimai su pirmininkavimą perimsiančių šalių – Airijos, Lietuvos, Graikijos – vyriausybėmis 2013–
2014 m. (2–4 ketvirčiai); Airijos ir Lietuvos parinktų BPfA sričių tyrimų pradžia (1–2 ketvirčiai); ataskaitos 
pirmininkaujančiai Danijai pateikimas (1 ketvirtis); ataskaitos pirmininkaujančiam Kiprui pateikimas (3 ketvirtis); 
ataskaitos pirmininkaujančiai Airijai projekto parengimas (4 ketvirtis); konsultaciniai susitikimai su Kipro ir 
Airijos parinktų sričių ekspertais (2, 3 ketvirčiai).   

2.2.2 LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS  

Veiklos rezultatas: Lyčių lygybės indekso, padedančio Europos Sąjungai vertinti moterų ir vyrų lygybę 

(nelygybę) Europoje, koncepcija.  

LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSO SVARBA EIGE DARBE 

Vadovaujantis 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategija ir jos veiksmų planu, Europos Lyčių 

lygybės institutui priskiriama užduotis sudaryti ir plėtoti lyčių lygybės indeksą (LLI). Tai viena iš pagrindinių 

užduočių, kurios yra apibrėžtos 2010–2012 m. Instituto vidutinės trukmės programoje. 

Atsižvelgiant į tai, kad esami pasaulio lyčių nelygybės indeksai neatspindi Europai būdingų aplinkybių ir iššūkių, 

tokio indekso kūrimo tikslas – padėti analizuoti ir stebėti įvykius įvairiose Europai būdingose lyčių (ne)lygybės 

                                                                 

5 2010 m. kovo 8 d. Tarybos išvados dėl smurto prieš moteris panaikinimo Europos Sąjungoje, CL10-048EN. 



 12 

srityse. Indekse bus galima rasti išsamias šalių suvestines indeksui parinktose srityse ir bendrą vaizdą bei 

informaciją apie tai, kokią vietą šalis užima visos Europos mastu.   

2011 m. EIGE sudarė būsimo darbo planą indeksui sukurti ir pradėjo pradinius tyrimus indekso koncepcijai ir 

pagrindinei struktūrai nustatyti. Pirmieji tyrimų rezultatai jau davė pagrindą teoriniams ir techniniams darbams, 

kurių tikslas – apibrėžti įvairius aspektus, tokius kaip lyčių lygybė, metodika ir pagrindiniai bruožai bei klausimai, 

į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant LLI. Jau atlikti LLI svarbių informacijos šaltinių nustatymo, analizavimo ir 

vertinimo darbai. Siekdamas nustatyti bendrą ir visiems priimtiną požiūrį į tai, kaip turėtų būti vertinama ir 

matuojama lyčių lygybė, Institutas užmezgė kontaktus su atitinkamais ekspertais valstybėse narėse ir 

tarptautinėmis organizacijomis (JTEEK, EBPO, Social Watch, TDO).   

2012 m. bendradarbiaudamas su kitomis ES institucijomis, visų pirma su Eurostatu, ir nacionaliniais statistikos 

biurais bei atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (JTEEK, EBPO), EIGE kartu su savo darbo grupėmis 

ketina sudaryti LLI, kuris taptų tvirta ir faktais paremta priemone lyčių lygybės pažangai Europoje stebėti.  

Pagrindiniai darbai, kuriuos teks atlikti 2012 m.: techninis Indekso kūrimo darbas, konsultacijos su duomenų 

teikėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, duomenų pateikimo modelio sudarymas ir Indekso periodiškumo 

nustatymas.  

DVEJOPAS DARBO POBŪDIS 

Kuriant LLI, reikia atlikti dvejopo pobūdžio darbus: atlikti techninę užduotį (t. y. sukurti Indeksą) ir nustatyti 

konsultacijų procesą su duomenų teikėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. 

Techninis Indekso kūrimo darbas reikalauja nuodugniai ištirti įvairias lyčių lygybės sritis Europoje ir priimti 

sprendimus apie tai, kokie pagrindiniai rodikliai turi įeiti į Indeksą ir koks turi būti jų svoris. Todėl bus 

analizuojami duomenys ir informacija, sukaupta dirbant su Pekino rodikliais (žr. 3 priedą). Institutui padės Lyčių 

lygybės indekso darbo grupė įvairiomis rekomendacijomis, pavyzdžiui, kokie lyčių lygybės klausimai turėtų 

atsispindėti Indekse, koks turėtų būti jų svoris, kokie metodai turėtų būti taikomi, koks turėtų būti Indekso 

periodiškumas ir t. t.  

Techninis darbas bus pristatytas leidinyje apie Lyčių lygybės indeksą, kurį sudarys trys pagrindinės dalys: 

i) teorinis skyrius apie įvairių lyčių politikos sričių raidą ir lyčių lygybės koncepciją Europos lygmeniu, ii) skyrius 

apie metodinį požiūrį į lyčių lygybės matą Europoje, ir iii) skyrius, kuriame bus išdėstyti LLI rezultatai, šalių 

apžvalgos ir statistikos priedai.  

Konsultacijos su duomenų teikėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis apie LLI turėtų prasidėti lygiagrečiai su 

Indekso kūrimo techniniais darbais. Susitikimuose bus aiškinama tokio indekso nauda ir poreikis, aptariami 

metodai, duomenų kaupimo galimybės, duomenų vertinimas, interpretavimas ir Lyčių lygybės indekso 

periodiškumas. 

Rezultatų rodikliai: Lyčių lygybės indekso darbo grupės posėdžiai (2, 4 metų ketvirčiai); konsultacijos su 
tarptautiniais, Europos ir nacionaliniais duomenų teikėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis (1–4 metų 
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ketvirčiai); tarptautinis konsultacinis seminaras apie lyčių lygybės vertinimo matą Europoje (4 ketvirtis); leidinys 
apie LLI (3–4 ketvirčiai) 

Žmogiškieji ištekliai (2012 m.) 

2.2.: 1 pagrindinė sritis: Lyčių lygybės palyginami ir patikimi duomenys ir rodikliai  

Laikinieji 

darbuotojai 

AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE
6
 Sutartininkai 

CA 

Visas 

personalas 

% 1 biudžeto 

antraštinė dalis 

„PERSONALAS“ 

7,4 0,35 3 0,90 11,65 25,89% 822 463 

 

2.3 2 PAGRINDINĖ SRITIS: DUOMENŲ KAUPIMO IR TVARKYMO METODAI IR 

PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS VEIKLOJE 

Lyčių aspekto integravimas – tai strategija, kuri padeda pasiekti lyčių lygybę, laipsniškai keičiant politiką, 

strategiją ir kitokią veiklą. Ilgalaikėje perspektyvoje dėmesys lyčių lygybei turi būti skiriamas visose politikos, 

strategijos ir veiklos srityse, kad moterys ir vyrai vienodai dalyvautų visose intervencinėse priemonėse, darytų 

joms vienodą įtaką ir gautų vienodą naudą. 

Kadangi lyčių aspekto integravimo politikoje taikoma daug skirtingų instrumentų, 2011 m. EIGE pradėjo rinkti ir 

sisteminti priemones bei metodus, kuriuos lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo darbe naudoja ES 

institucijos ir valstybės narės. Didžiausią dėmesį EIGE skiria priemonėms ir metodams, kuriuos Europos Taryba 

apibūdina kaip „(…) praktinių lyčių aspekto integravimo priemonių klases ir tipus, t. y. organizavimo ir 

pertvarkymo, tobulinimo, lyčių lygybės integravimo į politinius procesus vystymo ir vertinimo“
7
 priemones, ir 

klasifikuoja į analitinius, šviečiamuosius, konsultacinius ir aktyvaus dalyvavimo metodus bei priemones
8
. 

2011 m. atlikęs keletą tyrimų, EIBE surinko pagrindinę informaciją apie lyčių aspekto integravimo priemones ir 

metodus valstybėse narėse ir tolesniame darbe didžiausią dėmesį skirs pasirinktiems metodams ir priemonėms, 

kurie veiksmingai skatina lyčių aspekto integravimą ir lyčių lygybę. Siekdamas padidinti ES Tarybai 

pirmininkaujančių šalių kuriamą pridėtinę vertę, EIGE prioritetu laikys metodų, priemonių ir geros praktikos 

pavyzdžių rinkimą ir tvarkymą tose BPfA srityse, kurias pasirinks pirmininkaujančios šalys. 

2.3.1 LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO PRIEMONĖS IR METODAI  

Veiklos rezultatai: Veiksmingos ir prieinamos mokomosios priemonės, kurios skatina lyčių lygybę ir lyčių 

aspekto integravimą 

                                                                 

6 Deleguotieji nacionaliniai ekspertai 
7 Lyčių aspekto integravimas. Koncepcija, metodologija ir geros praktikos pavyzdžių pristatymas. Europos Taryba, EG-S-MS (98) 2 rev. 
8
 Į tokias priemones įeina: statistika, apklausos ir prognozės, sąnaudų ir naudos analizė, tyrimai, patikros sąrašai,  gairės ir techninės 

užduotys, lyčių politikos poveikio vertinimo metodai, stebėsena, sąmoningumo didinimas ir mokomieji kursai, tolesnė veika,  vadovai ir 

vadovėliai, mokomoji medžiaga mokykloms, darbo, organizacinės ir idėjų generavimo grupės, katalogai, duomenų bazės ir organizacinės 

schemos, abiejų lyčių atstovų dalyvavimas priimant sprendimus. 
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Darbas renkant ir apdorojant lyčių lygybę skatinančius metodus bei priemones apims toliau nurodytas veiklos 

sritis. 

Pirmiausia, EIGE rinks 2.3 punkte apibūdintas priemones ir metodus tose susirūpinimą keliančiose BPfA srityse, 

kurias parinks Kipras, Airija ir Lietuva per savo pirmininkavimo laikotarpį. Priemonių kaupimas kartu su 

ataskaitomis, apžvelgiančiomis Pekino rodiklius, – tai dalis paramos, kurią EIGE teikia pirmininkaujančioms 

šalims. Informacija bus renkama, atliekant tyrimus pagal EIGE paramos pirmininkaujančioms šalims programą. 

Renkant priemones ir metodus, bus renkama ir analizuojama informacija, klasifikuojami metodai bei priemonės 

ir nustatomi geros praktikos pavyzdžiai atitinkamose srityse. Ši informacija bus perduota EIGE išteklių ir 

dokumentacijos centrui. Siekdamas skatinti valstybes nares keistis veiksminga praktika, EIGE organizuos 

platinimo renginius, kurių metu pristatys geros praktikos pavyzdžius ir juos pateiks valstybėms narėms.  

Antra, 2012 m. Institutas ypatingą dėmesį skirs lyčių lygybei, lyčių aspekto integravimui ir mokomajai veiklai. 

Kalbėdamas apie lyčių aspekto integravimo mechanizmų tobulinimo poreikį, EK patariamasis lygių galimybių 

komitetas
9
 nurodė, jog mokymas sudaro pagrindinį tokių mechanizmų komponentą. Mokymas kaip lyčių 

lygybės skatinimo priemonė pabrėžiamas 2010–2015 m. Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijoje ir 

laikomas vienu pagrindinių klausimų šioje srityje. Siekdamas remti Strategijos įgyvendinimą, padėti įvairioms 

suinteresuotosioms šalims ir kitiems subjektams rinkti ir apdoroti veiksmingus mokymo metodus ir modulius 

lyčių lygybės klausimais ir užtikrinti koordinuotą prieigą prie jų, Institutas rūpinsis žinių perdavimu lyčių lygybės 

ir lyčių aspekto integravimo srityje ir skatins bei propaguos atitinkamus mokymo metodus. Institutas sistemins 

valstybių narių mokymo patirtį lyčių aspekto integravimo srityje, padės palaikyti ryšius tarp politikos kūrėjų, 

tyrėjų bendruomenės bei mokymo ekspertų ir skatins diskusijas apie mokymo lyčių lygybės klausimais 

standartus.  

2011 m. EIGE pradėjo esamų lyčių aspekto integravimo priemonių bei metodų tyrimą ES lygmeniu (kuriame 

pagrindinis dėmesys skiriamas mokymui). Vykdydamas šį tyrimą, EIGE rinks valstybėse narėse ir ES lygmeniu 

naudojamas mokymo priemones (pvz., vadovus, priemonių rinkinius, mokomąsias vaizdajuostes, mokomąją 

medžiagą, gaires ir t. t.). EIGE taip pat planuoja nustatyti ir suregistruoti instruktorius lyčių lygybės klausimais, 

kurie aktyviai veikia visose Europos valstybėse. Tuo tikslu, pradėdamas nuo Europos tiriamojo projekto QUING
10

 

atšakos OPERA, EIGE atnaujins ir toliau plėtos internetinę lyčių lygybės mokymo duomenų bazę (instruktorius, 

mokymo institucijas, mokomąją medžiagą, geros praktikos pavyzdžius), kuri priklausys Išteklių ir 

dokumentacijos centrui. 2012 m. rudenį įvyksiantis Europos lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo seminaras 

suteiks puikią progą ES praktikams ir kitiems subjektams pristatyti EIGE atliktos lyčių lygybės mokymo studijos 

rezultatus ir atnaujintą lyčių lygybės mokymo duomenų bazę. Medžiaga ir informacijos paketai, sukurti 

atliekant šią veiklą, bus prieinami plačiajai visuomenei per Išteklių ir dokumentacijos centro duomenų bazę.  

                                                                 

9 Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamojo komiteto „Nuomonė apie būsimą lyčių lygybės politiką po 2010 m. ir  būsimos vyrų ir moterų 

lygybės sistemos prioritetus“, 2010 m. sausis.  
10 http://www.quing.eu/  

http://www.quing.eu/
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Trečia, Taryba paragino Europos Komisiją
11

 sudaryti bendrų principų ir atitinkamų priemonių metmenis, kuriais 

remiantis būtų sukurta Europos prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris strategija. Vienas iš prioritetų šioje 

veikloje: „c) šiame kontekste, remiantis jau egzistuojančiomis institucinėmis struktūromis, pirmiausia bus 

siekiama įsteigti Europos smurto prieš moteris stebėjimo tarnybą“.
12

 (Žr. 2.2.1. Duomenų ir statistikos rinkimas)  

2.3.2 GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA  

Geros praktikos pavyzdžiai dažnai naudojami lyčių lygybei skatinti ir lyčių lygybės aspektui integruoti į ES 

institucijų ir valstybių narių politiką bei programas. Dokumentuojant geros praktikos pavyzdžius, registruojami 

ir aprašomi veiksmai, kurie padeda siekti lyčių lygybės. Geros praktikos pavyzdžius reikia pastebėti, jais dalytis ir 

juos aiškinti: reikia nustatyti jų sudedamąsias dalis, mechanizmus ir aplinkybes, kuriomis jie veikia ir kuriomis 

neveikia, ir šią informaciją būtina platinti. 2011 m. EIGE apibrėžė geros praktikos rinkimo, tvarkymo ir sklaidos 

principus, kurie paruošia dirvą būsimam darbui tobulinant keitimąsi ir dalijimąsi veiksmingos praktikos 

pavyzdžiais.  

Siekdamas skatinti veiksmingos praktikos taikymą įgyvendinant lyčių lygybės politiką, visų pirma politiką, 

susijusią su BPfA įgyvendinimu, EIGE paskelbs pirmuosius geros praktikos pavyzdžius kovos su smurtu lyties 

pagrindu ir paramos jo aukoms srityje 2012 m.  

2012 m. šios veiklos prioritetai turės panašią svarbą kaip ir programos dalies „Priemonės ir metodai“ prioritetai, 

kurie apims: i) metodus ir priemones, taikomas pirmininkaujančių šalių (Kipro, Airijos ir Lietuvos) pasirinktoms 

BPfA sritims, tokioms kaip šeimyninis smurtas, parama aukoms, segregacija (darbo rinkoje ir švietime) ir 

instituciniai mechanizmai; ii) mokomąją veiklą lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo srityje. Nustatyti geros 

praktikos pavyzdžiai bus sutvarkyti ir pateikti Instituto išteklių ir dokumentacijos centrui.  

Rezultatų rodikliai: geros praktikos tyrimas, siekiant surinkti geros praktikos pavyzdžius ir sukurti sąlygas 
būsimai smurto prieš moteris stebėjimo tarnybai (2 metų ketvirtis); geros praktikos, priemonių ir metodų 
tyrimas Airijos ir Lietuvos pasirinktose BPfA srityse (1–2 ketvirčiai); ataskaitos apie mokymą lyčių politikos 
srityje galutinis parengimas ir paskelbimas EIGE tinklalapyje (4 ketvirtis); lyčių politikos mokymo ir mokytojų 
duomenų bazės atnaujinimas ir atnaujinimo sistemos sukūrimas (3 ketvirtis); mokomosios medžiagos ir 
vadovėlių sąrašų paskelbimas (4 ketvirtis); Europos seminaras apie mokymą lyčių politikos srityje (4 ketvirtis); 
medžiaga ir informacinis paketas mokymo klausimais (4 ketvirtis); lyčių aspekto integravimo priemonių ir 
metodų sukūrimas ir pateikimas, jų atnaujinimo sistemos sukūrimas (1–4 ketvirtis); tematinio tinklo lyčių 
politikos mokymo srityje sukūrimas (4 ketvirtis); eiliniai ekspertų susitikimai, skirti geros praktikos pavyzdžiams 
pirmininkaujančių šalių pasirinktose susirūpinimą keliančiose srityse ir lyčių lygybės bei lyčių aspekto 
integravimo mokymo srityje (1–3 ketvirčiai); leidiniai priemonių ir metodų klausimais (1–4 ketvirčiai).  

                                                                 

11 Tarybos išvados dėl smurto prieš moteris panaikinimo Europos Sąjungoje, 2010 m. kovo 8 d., CL10-048EN 
12 Tarybos išvados dėl smurto prieš moteris panaikinimo Europos Sąjungoje. CL10-048EN. 
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Žmogiškieji ištekliai (2012 m.)  

2.3.: 2 pagrindinė sritis. Duomenų kaupimo ir tvarkymo metodai ir praktika lyčių lygybės veikloje  

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai AST 

DNE
13

 Sutartininkai 

CA 

Visi 

darbuotojai 

% Biudžeto 1 

antraštinė 

dalis 

„Darbuotojai“ 

4.9 1,25 2 0,70 8,85 19,67 560,493 

 

2.4 IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS 

Veiklos rezultatas: Išsami informacija apie lyčių lygybę ir EIGE veiklą prieinama suinteresuotosioms šalims ir 

plačiai visuomenei  

2.4.1 IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS 

Unikalaus Išteklių ir dokumentacijos centro (IDC) kaip pagrindinės informacijos rinkimo ir tvarkymo bei EIGE 

produktų ir surinktos informacijos platinimo tarp suinteresuotųjų šalių ir naudos gavėjų priemonės steigimas 

yra viena svarbiausių Instituto užduočių. IDC teiks informaciją spausdintų ir elektroninių dokumentų pavidalu, 

taip pat turės pasaulinį internetinį katalogą ir biblioteką. Jis taip pat teiks prieglobą Europos lyčių lygybės tinklui 

(elektroniniam tinklui). 

Remiantis 2011 m. sukurta ir išbandyta infrastruktūra, IDC struktūra bus ateityje tobulinama ir atnaujinama. 

Išteklių ir dokumentacijos centro struktūra remsis trimis ramsčiais, kaip parodyta toliau:  

 

 

 

                                                                 

13 Deleguotieji nacionaliniai ekspertai. 

Išteklių ir dokumentacijos 

centras 

 

Dokumentacijos 
centras 

 

EIGE  
žinių centras 

 

Europos lyčių 
lygybės tinklas 
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Pirmasis IDC ramstis – tai fizinė ir internetinė prieiga, įskaitant pasaulinį internetinį skaitmeninių dokumentų 

katalogą ir biblioteką. EIGE dokumentacijos centras taps atvira platforma naudotojams, kurie galės gauti vis 

daugiau informacijos ir pasiekti vis daugiau informacijos šaltinių apie lyčių lygybę vienoje vietoje. Remiantis 

klasifikacija, taikoma visų tipų spausdintinei medžiagai (knygoms, brošiūroms ir t. t.) ir internetiniams 

dokumentams, kuri buvo sukurta ir patvirtinta 2011 m., centre bus surinkta atitinkama literatūra įvairiomis 

kalbomis, įskaitant ir sunkiau prieinamą „pilkąją literatūrą“, leidinius ir lyčių lygybės kampanijų (kurias yra 

organizavusios įvairios struktūros, vyriausybės ir NVO) medžiagą. Tokia medžiaga bus koduojama anglų kalba ir 

palaipsniui ji taps pastoviai prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Nors EIGE prioritetu laiko 

medžiagos pagal pirmininkaujančių šalių parinktas sritis rinkimą, jis rinks medžiagą, vykdydamas veiklą visose 

savo srityse.  

2012 m. siekiant užtikrinti automatinį gaunamos iš organizacijų partnerių informacijos ir techninių priemonių 

atnaujinimą, bus sudaryti papildomi susitarimai ir taikomos kitos bendradarbiavimo formos, kuriomis bus 

didinamos galimybes naudotis ir dalytis informacijos šaltiniais. Siekdamas išvengti veiklos dubliavimo ir kituose 

dokumentacijos centruose bei duomenų bazėse esančių informacijos šaltinių platinimo, Institutas parengs 

standartinius reikalavimus, pagal kuriuos bus galima ieškoti ir parsisiųsti išorinius duomenis apie studijas, 

ataskaitas ir tyrimus, kurie yra saugomi įvairiuose kituose informacijos ir išteklių centruose.  

Antrasis IDC ramstis, t. y. EIGE žinių centras, taps IDC „smegenimis“; čia bus tvarkoma surinkta medžiaga apie 

EIGE pagrindines sritis, veiksmingus metodus, priemones, geros praktikos pavyzdžius lyčių lygybės darbe; 

rengiami ir leidžiami būtini leidiniai, ataskaitos ir vykdomi tyrimai. 2012 m., įdiegus techninę infrastruktūrą, ši 

informacija bus apjungta į vieną duomenų bazę ir bus lengvai surandama ir prieinama EIGE nuolatiniame 

tinklalapyje. 

2012 m. EIGE sukurs žinių valdymo strategiją, kurioje bus nustatyta, kaip tvarkyti dokumentus, leidinius ir 

kitokią medžiagą i) apie visas susirūpinimą keliančias BPfA sritis, visų pirma, rezultatus, gautus padedant 

pirmininkaujančioms šalims rengti ataskaitas, ir ii) apie parinktus priemonių, metodų ir geros praktikos 

klausimus, kurie iškyla atliekant lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės veiklą. IDC veiklą papildys 

horizontalios temos, kurios tiesiogiai neįeina į 12 susirūpinimą keliančių BPfA sričių, tokios kaip vyrai ir 

vyriškumas, lyčių stereotipų laužymas ir lyčių aspekto integravimo gera praktika, mokymo priemonės ir 

metodai. Žinių centras analizuos surinktus duomenis ir informaciją ir kurs specialiai konkrečioms grupėms 

pritaikytus produktus. Centras taip pat tvarkys ir apdoros informaciją apie geros praktikos pavyzdžius, leidinius, 

tyrimus, surinktus iš įvairių suinteresuotųjų šalių, ir pateiks juos Europos lyčių lygybės tinklo tematiniuose 

tinkluose ir kitoms suinteresuotosioms šalims. 

Trečiasis IDC ramstis – tai elektroninis Europos lyčių lygybės tinklas, kuriame bus platinami duomenys, 

veiksminga praktika, patirtis ir tyrimai. Šis tinklas skatins diskusijas ir sinergiją (žr. 2.4.2 punktą). Europos tinklo 

branduolį sudarys 2010–2011 m. sukurti ekspertų tematiniai tinklai; juose bus keičiamasi informacija ir 

atitinkamos kompetencijos ribose bus dalijamasi ištekliais. Taip pat bus sukurti keli nauji tematiniai tinklai, ir 

pamažu tematinių tinklų narių skaičius didės. Europos tinklas taip pat padeda užmegzti kontaktus tarp įvairių 



 18 

organizacijų ir asmenų, kurie domisi bendradarbiavimu ir dalyvavimu lyčių lygybę skatinančiose Europos ir 

nacionalinėse programose bei iniciatyvose. 

Pradiniai kontaktai, kuriuos EIGE užmezgė 2010 m. ir 2011 m. su akademinėmis institucijomis ir lyčių lygybės 

bei moterų padėties gerinimo išteklių ir informacijos centrais, visų pirma su moterų informacijos centrų tinklu 

(WINE)
14

  ir vienu iš svarbiausių tyrėjų organizacijų ATGENDER
15

, išsirutulios į vis platesnį bendradarbiavimą su 

vis didesniu suinteresuotųjų šalių ir partnerių skaičiumi, kaip parodyta toliau pateiktame grafike: 

 

Numatomas bendradarbiavimas 

 

IDC VEIKLOS PRADŽIA 

Kai Institutas persikels į naujas patalpas, prasidės oficiali IDC veikla, kuri bus vykdoma ne tik tiesiogiai bet ir 

internetu. Po to, kai bus atlikti keli bandymai ir bandomieji projektai, IDC ir jo trys ramsčiai – IDC, EIGE žinių 

centras ir EURopos lyčių lygybės tinklas – bus pristatyti plačiajai visuomenei. 

EUROPOS MOTERŲ IŠTEKLIŲ FONDAS  

Vadovaudamasis Reglamente apibrėžtu uždaviniu „platinti informaciją apie teigiamus nestereotipinių moterų ir 

vyrų vaidmenų visose gyvenimo srityse pavyzdžius, pristatyti jų rezultatus ir iniciatyvas, kuriomis siekiama 

                                                                 

14 WINE – tai Europos moterų bibliotekų, archyvų ir informacijos centrų tinklas. Šiuo metu WINE tinklas junga daugiau kaip 50 organizacijų 

iš įvairių šalių; jo tikslas – tapti bendra Europos moterų bibliotekų platforma, skirta moterų ir feminizmo studijoms bei švietimo lyčių 

lygybės klausimams.  
15 Europos lyčių lygybės tyrimų, švietimo ir dokumentacijos asociacija yra plati organizacija, jungianti aukštųjų mokyklų dėstytojus, 

praktikus, aktyvistus ir institucijas, kurios vykdo moterų, lyčių lygybės, feminizmo, moterų teisių, lyčių  panašumų ir lyčių skirtybių studijas 

bei tyrimus.  

WINE, Aletta, 
NIKK 

TDO, 
LABORSTAT 

Universitetai ir 
akademijos 

Nacionalinės 
organizacijos 

JT 

OECD 

COE 

Europos Sąjunga, 
EUROLIB, 

giminingos 
agentūros 

 
EIGE RDC 

Vyriausybių 
ataskaitos ir 

pan.  
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skatinti tokius sėkmingus pavyzdžius ir iš jų pasimokyti“
16

, Institutas įtrauks į IDC duomenų bazę surinktą 

informaciją apie ekspertes bei moteris, kurios gali būti įkvepiančiu pavyzdžiu kitoms šios lyties atstovėms, ir jų 

pavardes. Šiuos duomenis galės naudoti tiek vidaus, tiek išorės suinteresuotosios šalys vykdydamos savo veiklą 

(pvz., rengdamos renginius, organizuodamos mokymą ir t. t.). Išteklių fonde sukaupta patirtimi taip pat galės 

naudotis žiniasklaidos ir ryšių atstovai, tyrėjai ir publicistai. 

2012 m., remiantis Komisijos atliekant tyrimo apie vyrus ir vyriškumą nustatytais faktais, taip pat paties EIGE 

atlikta studija, ši duomenų bazė pasipildys informacija apie vyrus, kurie gali būti pavyzdžiu lyčių lygybės srityje.  

KALENDORIUS „MOTERYS ĮKVEPIA EUROPĄ (WOMEN INSPIRING EUROPE)“ (WIE)  

Pasinaudodamas informacija ir aktyviausių moterų pavardėmis, kurias pasiūlyta įtraukti į EIGE išteklių fondą, 

EIGE planuoja trečią kartą išgarsinti aktyviausias moteris 2013 m. kalendoriuje „Moterys įkvepia Europą“ (WIE). 

Kalendoriuje bus tinkamai įvertintos iškiliausios Europos moterys, supažindinama su teigiamais jų veiklos 

pavyzdžiais ir aprašyti ryškiausi jų pasiekimai. EIGE skirs atskirą straipsnį kiekvienai išrinktai moteriai ir pateiks 

faktus, liudijančius apie lyčių nelygybę kalendoriuje pristatomų moterų veiklos srityje. 2013 m kalendoriuje 

numatyti renginiai moterų lygybės tema atskleis platų lyčių lygybės iniciatyvų vaizdą. Minint Tarptautinę moters 

dieną, žiniatinklyje ir kitais kanalais bus rodomos audiovizualinės prezentacijos apie kalendoriuje aprašytas 

moteris. Sudarant kitą vidutinės trukmės Instituto darbo programą ir 2013 m. kalendorių, bus stengiamasi 

praplėsti lyčių lygybės veiklą, įtraukiant ir vyrus, kurie gali būti laikomi sektinais pavyzdžiais šioje srityje. 

2.4.2  EUROPOS LYČIŲ LYGYBĖS TINKLAS 

Elektroninis Europos lyčių lygybės tinklas pradės veikti 2012 m.; jo tikslas – optimizuoti bendrą išteklių kaupimą, 

naudojimą ir atitinkamos informacijos mainus tarp įvairių subjektų ir suinteresuotųjų šalių. Tinklą sudarys 

bendroji platforma ir speciali erdvė įvairiems tematiniams tinklams. Tematiniai tinklai, kuriuos sukūrė EIGE 

ekspertų forumas 2010–2011 m., tarnaus pagrindu gyvoms diskusijoms ir informacijos bei patirties konkrečiose 

srityse mainams tarp profesionalų ir platesnių grupių, dalyvaujančių Europos lyčių lygybės tinklų veikloje. 

Platforma parengta taip, kad tinklo nariai prireikus galėtų sukurti naujus tematinius tinklus.  

Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą 2011 m., į tinklą ir kompiuterinės bei programinės įrangos sistemą yra 

integruoti Elektroninių tinklų efektyvaus veikimo galimybių studijos, pradėtos vykdyti 2010 m., rezultatai ir 

pasiūlymai. 

Bus pradėta vykdyti tikslinė informacinė kampanija, kurios tikslas – pritraukti naujų tinklo narių. Nuo pat 

pradžių tinklo nariams bus galima pasiūlyti nemažai žinių ir išteklių, kurie yra saugomi Išteklių ir dokumentacijos 

centre (galimybių studija parodė, kad dauguma tinklo naudotojų praranda susidomėjimą, jei jie neranda juos 

dominančios informacijos). Pradiniam tinklo veikimo etapui Institutas sukurs veiksmų planą (kuriame bus 

                                                                 

16 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą, OL L 

403/9, 3 str. 
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numatyta, pavyzdžiui, pokalbis su iškiliu lyčių lygybės aktyvistu; tematinės diskusijos; tinklalaidės priemonės; 

paties Instituto atliekami tyrimai ir t. t.). 

Europos lyčių lygybės tinkle bus įvairių sąveikos formų ir vietų, kur galima rasti informacijos, pavyzdžiui, viešas 

grupinis kalendorius; viešos ir privačios bendruomenėms skirtos erdvės ir žiniatinklio forumai; vertimo 

paslaugos, padedančios įveikti kalbos barjerą; bendravimo socialiniuose tinkluose priemonės; naujienos ir RSS 

priemonėmis atsisiunčiami „siuntinukai“; apklausos; darbo grupėms, kuriančioms bendrus dokumentus ir 

projektus, skirtos erdvės; internetinės konferencijos; pagrindinė duomenų saugykla ir t. t. 

Bus sukurta suinteresuotųjų šalių vadybinės informacinės sistemos (internetinės duomenų bazės) stebėsenos 

sistema, kurios pagalba EIGE prireikus galės atnaujinti ir keisti savo suinteresuotųjų šalių duomenis, pavyzdžiui, 

jų organizacijų pavadinimus, internetinius adresus, pokyčius jų struktūroje, išsiplėtimus ir likvidavimus (žr. 

2.5.2). 

Rezultatų rodikliai: daugiau bendradarbiavimo susitarimų su tyrimų centrais, bibliotekomis ir informaciniais 
centrais (1–4 metų ketvirčiai); tinklo informacinės kampanijos pradžia (1 ketvirtis); duomenys ir informacija 
apie dvi naujas BPfA sritis tampa prieinama Informacijos ir išteklių centre (4 ketvirtis); 2013 m. kalendoriaus 
„Moterys įkvepia Europą“ spausdinimas ir platinimas (4 ketvirtis); pradedamos prezentacijos „Moterys įkvepia 
Europą – 2013 m.“ (1 ketvirtis); įdiegiamos elektroninio tinklo IT priemonės (3–4 ketvirtis); įdiegiama IT 
platformos atnaujinimo ir stebėsenos sistema (4 ketvirtis).  

Žmogiškieji ištekliai (2012 m.) 

2.4.: Išteklių ir dokumentacijos centras 

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai 

CA  

Iš viso  % Biudžeto 1 

antraštinė dalis 

„DARBUOTOJAI“ 

3 1,35 0,5 1,5 6,35 14,11 421,988 

 

2.5 SĄMONINGUMO DIDINIMAS, BENDRAVIMAS KURIANT TINKLUS IR 

INFORMAVIMAS  

Veiklos rezultatas:  Informacijos teikimas ir keitimasis informacija su suinteresuotomis šalimis, tinklais ir ES 

piliečiais  

2.5.1  INFORMACIJOS TEIKIMO STRATEGIJOS KŪRIMAS 

Įgyvendinimo politikoje Institutas remiasi principu, kad kiekvienoje svarbioje EIGE veikloje turi būti informacijos 

teikimo strategija, kuri užtikrintų kiekvienos veiklos rezultatų matomumą ir skatintų taikyti sukurtus metodus, 

priemones ir geriausią praktiką. Tokios strategijos turėtų tapti Instituto informavimo politikos sudedamąja 

dalimi ir sąmoningumo didinimo pagrindu. Galutinius naudotojus visose pagrindinėse srityse ir konkrečiame 

informacijos sklaidos darbe Institutas pasieks per įvairias tikslines grupes ir informacijos skleidėjus, t. y. politiką 

kuriančias institucijas, tyrėjus, socialinius partnerius ir t. t. Strategija taps pagrindinėmis Instituto informacijos 

sklaidos ir priemonių taikymo gairėmis, kurios padės pasiekti reikiamą auditoriją.  
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Iki 2012 m. pabaigos sukūrus Instituto tinklalapio sąsajas su Europos lyčių lygybės tinklu ir su vis didesniu 

suinteresuotų organizacijų duomenų bazių skaičiumi bei Instituto išteklių ir dokumentacijos centru, pradės 

sklandžiai funkcionuoti visos IDC sudedamosios dalys.  

Išorinių ryšių strategijos ir suinteresuotųjų šalių teikiamos informacijos pagrindu bus sukurtos ir per tinklalapį 

platinamos papildomos informacijos, skirtos pagrindinėms tikslinėms grupėms, formos ir rūšys. Institutas 

padidins informacijos apie BPfA sritis ir rodiklius sklaidą, platindamas visas ankstesnes pirmininkaujančių šalių 

ataskaitas, apžvalgas ir naujausius duomenis apie kitas susirūpinimą keliančias sritis, EIGE parengtas ataskaitas, 

atmintines ir lengvai suprantamus statistinių duomenų, susijusių su Pekino veiksmų platformos įgyvendinimu, 

paaiškinimus. Bus galutinai sukurta ir įdiegta speciali platforma, kuri padės Valdymo tarybai ir Ekspertų forumui 

keistis informacija ir nuomonėmis apie Instituto veiklą. 

Siekiant stiprinti žiniasklaidos partnerystę ES ir nacionaliniu lygmeniu, kad informacijos sklaida būtų platesnė, 

veiksmingesnė ir našesnė, 2012 m. bus organizuotos konsultacijos su žurnalistais ir žiniasklaidos ekspertais. 

Išplėtus žiniasklaidos duomenų bazę (sukurtą 2011 m.), Institutui bus lengviau formuluoti siunčiamą 

informaciją, apibrėžti tikslines grupes ir rasti veiksmingus ryšių kanalus su žiniasklaida, kuri domisi lyčių lygybės 

valstybėse narėse klausimais.  

2.5.2  EIGE SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR PARTNERIAI 

Veiklos rezultatas: Sukurtos partnerystės visoje Europoje 

Integravus lyčių lygybės veiklą į Europos Komisijos teisingumo generalinio direktorato ir susijusių ES agentūrų 

veiklą, EIGE bendradarbiavimas kuriant tinklus labai išsiplės. 

2010 m. pradėjus bendradarbiauti su giminingomis agentūromis
17

, atsiras praktiniai darbo planai, skirti 

tyrimams, komunikacijai ir bendravimui tinkluose, kurie padės kurti sinergiją, tartis dėl bendrų veiksmų ir 

kitokių bendradarbiavimo iniciatyvų kitai vidutinės trukmės darbo programai. 

Siekdamas užtikrinti ir toliau stiprinti dialogą ir bendravimą tinkluose 2012 m., EIGE stiprins ryšius su visomis 

pagrindinėmis Europos suinteresuotomis šalimis: Europos Komisija, visų pirma su Teisingumo GD, taip pat su 

Eurostatu, vadovaudamasis EIGE ir Eurostato sudarytu Susitarimo memorandumu
18

; Europos Parlamentu, 

FEMM komitetu ir kitais komitetais; kitomis Europos agentūromis; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetų; Regionų komitetu; ES valstybėmis narėmis; Europos socialiniais partneriai; akademinėmis 

bendruomenėmis ir tyrimų centrais; Europos pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis atitinkamomis 

tarptautinėmis organizacijomis ir nacionaliniais statistikos departamentais. 

                                                                 

17 Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA), Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP). 
18

 EIGE stengsis bendradarbiauti su Eurostatu jau pačiose pirmose visų iniciatyvų, kurioms būdingas statistikos aspektas, stadijose.  
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Bus pasiūlyti konkretūs Suinteresuotųjų šalių veiklos planai įvairiose pagrindinėse srityse, tokiose kaip Pekino 

rodiklių, Lyčių lygybės indekso; lyčių aspekto integravimo ir EIGE išteklių ir dokumentacijos centro veiklos 

srityse. 

EIGE daug dėmesio skirs struktūrų ir mechanizmų, kuriais užtikrinamas suinteresuotųjų šalių sukurtos duomenų 

bazės tikslumas ir prieinamumas tinklalapyje, stebėsenai ir atnaujinimui. 2010–2011 m. suinteresuotųjų šalių 

surinktos medžiagos atnaujinimo tikslais EIGE sukurs ir įdiegs stebėsenos sistemą suinteresuotųjų šalių vadybos 

informacinėje (internetinėje) sistemoje. Tokia stebėsenos sistema Institutui leis pastebėti pokyčius ir atnaujinti 

informaciją apie suinteresuotąsias šalis, t. y. jų pavadinimus, internetinius organizacijų ir įvairių departamentų 

adresus ir pokyčius, tokius kaip jų likvidavimą ar išplėtimą.   

EIGE pastangomis sukūrus naudingą ir veiksmingą 2013–2015 m. vidutinės trukmės darbo programą, bus 

baigtas plačių konsultacijų su suinteresuotomis šalimis laikotarpis, kuris prasidėjo trečiajame 2011 m. ketvirtyje. 

Be to, konsultacijų metu bus aptartos EIGE užsakytų tyrimų, tokių kaip „Antrasis ex ante EIGE, visų pirma jo 

užduočių ir veiklos, vertinimas“ ir „Suinteresuotųjų šalių ir aktyvių institucinių ir individualių lyčių lygybės 

dalyvių Europoje ir stojančiose šalyse apžvalga, jų interesai ir poreikiai“, išvados. 

Rezultatų rodikliai: renginių kalendorius paskelbtas internete (1 metų ketvirtis); sukurtos ES ir valstybių narių 
lygmens partnerystės komunikacijos tikslais (1, 2 ketvirčiai); konsultaciniai susitikimai su suinteresuotomis 
šalimis (1, 2 ketvirčiai); elektroniniai leidiniai (2 ketvirtis); įdiegta suinteresuotųjų šalių informacijos valdymo 
sistema (3 ketvirtis). 
 

Žmogiškieji ištekliai (2012 m.) 

2.5: Sąmoningumo didinimas, bendravimas kuriant tinklus ir informavimas  

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai AST 

DNE Sutartininkai 

CA  

Iš viso  % Biudžeto 1 antraštinė 

dalis „DARBUOTOJAI“ 

3,3 1,55 0,5 1,7 7,05 15,67 454,638 
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3 ŽMOGIŠKŲJŲ IR FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ SUVESTINĖ 

  2012 m. biudžetas   

    2.990. 000 1,200. 000 3,630. 000 7.820.000   

VEIKLA   

Iš viso 

darbuotojų 

1 

ANTRAŠTINĖ 

DALIS 

„Darbuotojai“ 

2 ANTRAŠTINĖ 

DALIS 

„Infrastruktūra“ 

3 ANTRAŠTINĖ 

DALIS 

„Veikla“ 

Visas biudžetas  
Biudžeto 

% 

  % nuo visų 

darbuotojų 

   

2.1 Institucinė Instituto struktūra ir organai  
24,67 11,10 730,676 293,248 71,238 (vertimai) 1,095,159 14% 

2.2 1 pagrindinė sritis. Palyginami ir patikimi duomenys bei lyčių 

lygybės rodikliai  25,89 11,65 822,463 330,085 1,281,739 2,434,284 31% 

2.3 2 pagrindinė sritis. Lyčių lygybės darbo metodų ir praktikos 

kaupimas ir tvarkymas 
19,67 8,85 560,493 224,947 1,081,739 1,867,179 24% 

2.4 Išteklių ir dokumentacijos centras 14,11 6,35 421,988 169,360 559,831 1,151,178 15% 

2.5. Sąmoningumo didinimas, bendradarbiavimas kuriant tinklus 

ir informavimas 
15,67 7,05 454,638 182,463 635,214 1,272,315 16% 

 100 45 2,990,000 1,200,000 3,630,000 7,820,000 100% 
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4 2012 M. ETATŲ PLANAS 

Pareigų grupė ir lygis 
Patvirtintas 2010 m. etatų 

planas 

Patvirtintas 2011 m. etatų 

planas 

2012 m. prašomas 

etatų planas 

AD16    

AD15    

AD14    

AD13 1 1 1 

AD12    

AD11 1 1 1 

AD10 1 1 1 

AD9 1 1 1 

AD8 3 4 6 

AD7 2 3 4 

AD6 1 1 1 

AD5 8 8 8 

 IŠ VISO AD 18 20 23 

AST11    

AST10    

AST9    

AST8    

AST7    

AST6 2 2 2 

AST5 3 3 3 

AST4 2 2 2 

AST3    

AST2    

AST1    

IŠ ViSO AST 7 7 7 

IŠ VISO AD/AST 25 27 30 
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Kiti darbuotojai 

Sutartininkai 

Pareigų grupė 2010 m. 2011 m. Numatoma 2012 m. 

FG IV 2 2 3 

FG III 2 2 4 

FG II 2 2 2 

IŠ VISO 6 6 9 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE) 

 2010 m. 2011 m. Numatoma 2012 m. 

DNE 3 3 6 

5 STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

5.1 STEBĖSENOS ĮGYVENDINIMAS 

Vadovaudamasis rezultatais pagrįsta stebėsena, Institutas rinks ir analizuos informaciją apie tolesnę 2010–

2012 m. vidutinės trukmės darbo programos įgyvendinimo pažangą. Pagrindiniai surinkti duomenys bus 

paremti antrojo ex ante vertinimo išvadomis ir pasiūlymais; bus nustatyti rodikliai ir tikslinės užduotys, 

kurių pagrindu Valdymo tarybai ir pagrindinėms EIGE suinteresuotoms šalims bus pateikta geresnė būsimų 

metinių ir vidutinės trukmės programų struktūra. 

Institutas, siekdamas sukurti rodiklius, kuriais galima išmatuoti ilgalaikį savo veiklos poveikį, išanalizuos 

ex ante vertinimo rezultatus ir pasiūlymus, kurių pagrindu galės parengti tikrai pamatuotus siūlymus kaip 

2013–2015 m. vidutinės trukmės darbo programoje reikėtų nustatyti ilgailaikės perspektyvos darbus ir 

tikslus.  

Instituto stebėsenos sistema bus baigta diegti 2012 m.; ji bus nuolatos stiprinama, siekiant užtikrinti vidaus 

kontrolės standartus ir reguliaraus atsiskaitymo tvarką.  

Be to, 2012 m. Institutas užsakys pirmąjį savo vidutinės trukmės veiklos vertinimą, kuris Institutui ir jo 

Valdymo tarybai padės apžvelgti savo pažangą per vidutinės trukmės laikotarpį.  

5.2  2012 M. METINĖ ATASKAITA 

Iki 2012 m. pabaigos bus parengta ir Valdymo tarybai bei kitoms suinteresuotosioms šalims pateikta antroji 

metinė ataskaita ir metinė veiklos ataskaita, kuriose bus pateikti metų rezultatai.  
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1 PRIEDAS. 2012 M. PLANUOJAMI TYRIMAI 

2.2 1 pagrindinė sritis. Palyginami ir patikimi duomenys ir lyčių lygybės rodikliai  

2.2.1 Duomenų ir 

statistikos rinkimas 

dvylikoje didžiausią 

susirūpinimą keliančiose 

BPfA srityse/ Parama ES 

Tarybai 

pirmininkaujančioms 

Danijai, Kiprui, Airijai ir 

Lietuvai 

Airijos pasirinktos BPfA srities rodiklių apžvalga 1 ketvirtis 

Lietuvos pasirinktos BPfA srities rodiklių apžvalga 2 ketvirtis 

2.3 2 pagrindinė sritis. Informacijos apie lyčių lygybės darbo metodus ir praktiką 

kaupimas ir tvarkymas 

2.3.1 Lyčių aspekto 

integravimo priemonių ir 

metodų kūrimas 

Geros praktikos pavyzdžių rinkimas ir tyrimas, 

siekiant sukurti sąlygas būsimai smurto prieš 

moteris stebėjimo tarnybai  

2 ketvirtis 

2.3.2 Geros praktikos 

pavyzdžių rinkimas, 

tvarkymas ir sklaida 

Geros praktikos pavyzdžių, priemonių ir metodų, 

susijusių su Airijos parinktomis BPfA sritimis, 

tyrimas  

1 ketvirtis  

Geros praktikos pavyzdžių, priemonių ir metodų, 

susijusių su Lietuvos parinktomis BPfA sritimis, 

tyrimas 

2 ketvirtis 

Biudžete bus numatyta tam tikra suma, skirta nenumatytiems tyrimams, kuriuos reikės atlikti. 
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2 PRIEDAS. ORIENTACINIS REZULTATŲ IR VEIKLOS PLANAS 

DOKUMENTO DATA: 2011-07-21 
ŠIS GANTT PLANAS YRA NUOLATOS 
KOREGUOJAMAS PER VISĄ EIGE PLANAVIMO 
LAIKOTARPĮ  

2012 

SRITIS ADMINISTRAVIMAS 
DOKUMENTO 
PAVADINIMAS 

SAUSIS VASARIS KOVAS BALANDIS GEGUŽĖ  BIRŽELIS LIEPA RUGPJŪTIS RUGSĖJIS SPALIS LAPKRITIS GRUODIS  

2.1 INSTITUCINĖ EIGE STRUKTŪRA IR ORGANAI 
Strateginiai 
dokumentai 

Ketvirčių ataskaitos 
(parengimas ir 
perdavimas) 

    QR-1 
  

  QR-2 
  

  QR-3     
  

Metinė ataskaita   

  

1 
projektas 

Valdymo 
tarybos 

pastabos 
? - TBD 

  

COM   

  

? - TBD   → AR 

2012 

Metinė veiklos ataskaita   
  

1 
projektas 

  ? - TBD 
  

COM   
  

? - TBD   → AAR 

2012 
Darbo programa N+1 
(2013 m.) → 

  

1 
projektas 

    
  

COM   
  

? - TBD 
   

                              

Valdymo tarybos posėdžiai     → 
  

Jungtinis 
Valdymo 
tarybos ir 
Ekspertų 
forumo 

posėdis / 
Q1  

    MB / Q2     
  

MB / ?, 

Q4 
 

  

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

  

Institucinė struktūra   

Etatų planas →   AT                 
  

Tarnybos nuostatų 
įgyvendinimo taisyklės   

    
    AT     

  
  AT 

  

                              

PAGRINDINĖ SRITIS POSRITIS REZULTATŲ RODIKLIS         

2.2 PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS 
DUOMENYS 

Duomenų ir 
statistikos rinkimas 
dvylikoje didžiausią 

susirūpinimą 
keliančiose BPfA 
srityse/ Parama 

pirmininkaujančioms 
DK, CY, IE ir LTl; 

Smurtas lyties 
pagrindu 

Tyrimas IE parinktoje 
BPfA srityje  

    L Q1 
    

      

  

  DFR   

Tyrimas LT parinktoje 
BPfA srityje 

    
      

L Q2     
  

    → 

Ataskaita 
pirmininkaujančiai DK 
pateikta 

  FR 

      
      

  

      

Ataskaita 
pirmininkaujančiai CY 
pateikta 

  

        
  

    
FR 

  
  

  

Ataskaitos projektas 
pirmininkaujančiai IE 
parengtas                      

DFR 

Pekino darbo grupės 
posėdžių rodikliai 

  

        

EF-Pekino 
darbo 
grupė 

    

EF-
Pekino 
darbo 
grupė   

  

  

Susitikimai su 
pirmininkaujančių ir 
pirmininkavimą 
perimsiančių šalių 
vyriausybėmis (IE, DK, CY, 
LT, GR.) 

    
GovM - 

DK - 2012 
/ ?, Q1 

GovM - GR. 
- 2014 / ?, 

Q2 

GovM - IE - 
2013 / ?, Q2 

GovM - LT - 
2013 / ?, Q2 

  

  
GovM - 

CY - 2012 
/ ?, Q3 

GovM - 
GR. - 

2014 / ?, 
Q4 

GovM - IE - 
2013 / ?, Q4 

GovM - 
LT - 2013 

/ ?, Q4 

    

    

CM - IE - 2013 
/ ?, Q2 

  

    
CM - CY - 
2012 / ?, 

Q3 
    

  

Einamosios padėties ir 
moterų lytinių organų 
žalojimo tendencijų 
apžvalga (1 dalis) 

→ 8/2011 IR-1 

  

IR-2 PR 
P - FGM 

duomenų 
apžvalga 

    IR-3   FR ] 

  

Konsultaciniai susitikimai 
su CY ir IE parinktų sričių 
ekspertais  

    
CM / ?, 

Q1 
    

CM / ?, Q2             

Lyčių lygybės 
indeksas 

LLI darbo grupės 
posėdžiai → 

      

WG GEI / ?, 
Q2 

      

  
WG GEI / 

?, Q4 
WG GEI / ?, 

Q4 
  

Konsultacijos su 
tarptautiniais, Europos ir 
nacionaliniais duomenų 
teikėjais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis  

    

      

CM / ?, Q2     
CM / ?, 

Q3 ar Q4 
  CM / ?, Q4   
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Tarptautinis konsultacinis 
seminaras apie lyčių 
lygybės Europoje 
vertinimą  

    

      

      

  

  IC, ? Q4 

  

Leidiniai apie LLI →   
  

              P   

PAGRINDINĖ SRITIS POSRITIS REZULTATŲ RODIKLIS         

2.3 METODŲ IR PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ KAUPIMAS 
IR TVARKYMAS LYČIŲ LYGYBĖS VEIKLOJE  

Lyčių aspekto 
integravimo 

priemonės ir metodai 

Duomenų būsimai smurto 
prieš moteris stebėjimo 
tarnybai rinkimo geros 
praktikos pavyzdžių 
tyrimas  

          L Q2           → 

Geros praktikos 
pavyzdžių, priemonių ir 
metodų IE parinktose 
BPfA srityse tyrimas 

    L Q1               DFR   

Geros praktikos 
pavyzdžių, priemonių ir 
metodų LT parinktose 
BPfA srityse tyrimas 

          L Q2           → 

CY parinktų BPfA sričių 
tyrimas →         FR - Q4           

 

Ataskaita apie mokymą 
lyčių lygybės klausimais →                   F   

Lyčių lygybės mokymo ir 
dėstytojų duomenų bazė ir 
jos atnaujinimo sistema 

→                   F   

Geros praktikos 
pavyzdžių kaupimas, 

tvarkymas ir 
platinimas  

Mokymo medžiagos ir 
paskelbtų vadovų 
inventorizacija 

→                   P   

Lyčių aspekto integravimo 
priemonių ir metodų 
duomenų bazė 

→   P               P   

Europos mokymo tinklas 
lyčių lygybės srityje →                   AT   

Ekspertų susitikimas, 
skirtas gerai praktikai 
pirmininkaujančių šalių 
parinktose BPfA srityse ir 
lyčių lygybės bei 
integravimo srityse  

    ? - TBD     ? - TBD     ? - TBD   ? - TBD   

Leidiniai apie  metodus ir 
priemones 

    
P / ? - 
TBD 

    P / ? - TBD     
P / ? - 
TBD 

  P / ? - TBD   

2.4  IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS 

IDC steigimas 

Bendradarbiavimo 
susitarimų su tyrimų 
centrais, bibliotekomis ir 
informacijos centrais 
didėjantis skaičius 

→   AT               AT   

IDC parengia naudojimui 
duomenis ir informaciją 
apie dvi naujas BPfA sritis  

→                   AT   

Atspausdinamas ir 
platinamas 2013 m. 
kalendorius „Moterys 
įkvepia Europą“ 

                    P   

Pradedamos vaizdo 
prezentacijos „2013 m. 
Moterys įkvepia Europą“  

    P                   

Europos lyčių 
lygybės tinklas 

Pradėta tinklo informacinė 
kampanija     P                   

Įdiegtos elektroninio tinklo 
IT priemonės                 AT   AT   

Įdiegta atnaujinimo ir 
stebėsenos IT platforma                      AT   
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PAGRINDINĖ SRITIS POSRITIS REZULTATŲ RODIKLIS         

2.5 SĄMONINGUMO DIDINIMAS, 
BENDRADARBIAVIMAS KURIANT TINKLUS IR 

INFORMAVIMAS 

Informavimo 
strategijos kūrimas 

Renginiai ir renginių 
kalendorius paskelbtas 
internete 

    P                   

Komunikacinių 
partnerysčių skaičius ES 
ir valstybių narių lygmeniu  

    AT     AT             

 EIGE 
suinteresuotosios 
šalys ir partneriai 

Konsultaciniai susitikimai 
su suinteresuotomis 
šalimis 

    AT     AT             

Elektroniniai leidiniai           P             

Įgyta suinteresuotųjų šalių 
informacijos valdymo 
sistema 

                AT       

                              

Atvirų durų dienos         8   ?, Q2         
Bibliotek
a / ?, Q3 

    

Agentūrų, visų pirma FRA, EUROFOUND, EU-OSHA, Cedefop, 
bendradarbiavimas 

                            

Kita                             

                              

Svarbių asmenų apsilankymai                             

    
        

    
  

    
  

  
    

POSĖDŽIŲ IR REZULTATŲ KODAI  
    

  
 

  
 

 
   

L Tyrimas pradėtas     MB Valdymo tarybos posėdis       

C Sutartis pasirašyta     EF EIGE ekspertų forumas        

ICM Įvadinis posėdis     
EF-WG 

GEI 
Ekspertų forumo lyčių lygybės indekso darbo grupė     

IR Tarpinė ataskaita     
EF-WG 
Beijing 

Ekspertų forumo Pekino PfA darbo grupė      

DFR 
Galutinės 
ataskaitos projektas 

    TNM Tematinių tinklų susitikimai       

FR Galutinė ataskaita      

(GBV – Smurtas lyties pagrindu / Men – Vyrai ir vyriškumas / 
GM – Lyčių aspekto integravimas / GS – Lyčių stereotipai / 
JTF – Žurnalistų specialios paskirties darbo grupė / NET – 
Naudingų ir veiksmingų tinklų kūrimo tinklas) 

    

QR 
Ketvirčio ataskaita 
(pažangos 
ataskaita) 

    GovM 

Susitikimas 
su 
Vyriausybės 
atstovais 

          

P 

Parengtų produktų (rezultatų) skelbimas 
(straipsniai, studijos, ataskaita, duomenų bazė, 
leidinių galutinis parengimas, grupės ar tinklo 
sukūrimas…) 

  CM 
Konsultacinis susitikimas (Tarptautinės 
organizacijos ir valstybės narės) 

     

AT 
Veikla įvykdyta (priimta, patvirtinta, svarstyta, pastabų 
paprašyta ir (arba) pastabos gautos, nustatyta ir t. t.) 

             

P 
Produkto skelbimas (straipsniai, studijos, 
ataskaitos, duomenų bazės, galutinis produkto 
parengimas, grupės ar tinklo sudarymas ir t. t.)  

   ? - Qx Tiksli data bus nustatyta x ketvirtyje      

F 
Galutinis produkto 
parengimas 

    ? - TBD 
Tiksli data bus nustatyta 
vėliau 

       

PR 
Ekspertinis 
recenzavimas 

    
→ / 
data 

Šis tyrimas buvo pradėtas 2011 m.       

WS Seminaras     → 
Šis darbas vykdomas visos 2012 m. darbo 
programos metu 

     

Conf. 
Tarptautinė 
konferencija 

              

SC 
Organizacinis 
komitetas 
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3 PRIEDAS DARBO SU BPFA IR LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSU SINERGIJA  

 

 

Darbo su Pekino rodikliais ir Lyčių lygybės indekso (LLI) kūrimo sinergija ir darna  

Darbas su Pekino rodiklių apžvalga ES lygmeniu ir Lyčių lygybės indekso kūrimas yra skirtingos veiklos, 

tačiau jos viena kitą papildo: 

 BPfA remiasi kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais , o  

 Indekso pagalba yra stebima lyčių lygybė, naudojant sudėtinius rodiklius. 

 

Abiejų grupių rodikliai atspindi lyčių lygybę Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu, tačiau 

analizuojant ir vertinant padėtį taikomi skirtingi metodai. Todėl užduotims nustatomi skirtingi laiko 

terminai ir joms įvykdyti reikia skirtingų techninių galimybių ir išmanymo. Vis dėlto LLI yra svarbi BPfA 

įgyvendinimo Europos Sąjungoje stebėsenos priemonė. 

BPfA yra pasaulinė sistema, teikianti informaciją apie lyčių lygybę, lyčių lygybei jautrius rodiklius ir 

duomenų šaltinius, kuri sudarys pamatą Indekso struktūros koncepcijai. Remiantis pasirinktų susirūpinimą 

keliančių BPfA sričių apžvalgomis, gilia turimų ir naujų duomenų analize, rekomendacijomis kaip tobulinti 

esamus ir sukurti naujus rodiklius, bus galima lengviau užtikrinti sistemingą Lyčių lygybės indekso 

atnaujinimą. LLI koncepcijos kūrimas ir atnaujinimas, savo ruožtu, skatins diskusijas, padės tobulinti 

Pekino rodiklius ir turimų duomenų kokybę, atvers kelius į naujus duomenų šaltinius.  

 


