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SANTRAUKA 

Vertinimo objektas, tikslas ir uždaviniai 

Šio vertinimo objektas yra ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto „Lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas“ įgyvendinimui panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančios veiksmų programos.  

Vertinimu, kuris vyko 2013 m. birželio – 2014 m. vasario mėn., buvo siekiama ne tik išnagrinėti šio 
prioriteto įgyvendinimą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, bet ir tobulinti šio prioriteto 
įgyvendinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, panaudojant ES struktūrinių fondų investicijas. 
Tam tikslui vertinime pateikiamos rekomendacijos už ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą 
atsakingoms institucijoms, taip pat gerosios praktikos pavyzdžiai ir metodinės gairės būsimiems 
pareiškėjams.  

 
Pagrindiniai šio vertinimo uždaviniai: 

 
1. Įvertinti tęstinį lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir 

ekonominei situacijai, teisės aktams (tęstinis tinkamumas, suderinamumas). 

2. Įvertinti ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programose numatytų lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto tikslų įgyvendinimą (rezultatyvumas, poveikis). 

3. Įvertinti, kaip į ES struktūrinių fondų administravimo sistemą integruoti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto reikalavimai (pakankamumas, tinkamumas, efektyvumas). 

Taigi, vertinimas buvo pagrįstas tinkamumo, pakankamumo, suderinamumo, efektyvumo, rezultatyvumo 
ir poveikio kriterijais.  

Vertinimo rezultatai yra vertinimo ataskaita, metodinės gairės dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo, pristatymo medžiaga, 6 min. vaizdo filmas, kuriame pristatomi vertinimo 
rezultatai projektų lygmeniu. Be to, 2014 m. sausio 30 d. įvyko viešas vertinimo rezultatų pristatymo 
renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos valdžios institucijų, Europos lyčių lygybės instituto, projektų 
vykdytojų ir socialinių partnerių atstovai. 

Vertinimo metodika  

Siekiant išvengti „išsibarsčiusių“ duomenų problemos ir kokybiškai interpretuoti vertinimo rezultatus, 
šiame vertinime pasitelkta kaitos teorija. Ši teorija padėjo atsakyti į klausimą, ar intervencija buvo viena iš 
stebimo pokyčio priežasčių (sudaroma loginė grandinė, kuri vėliau empiriškai tikrinama, tiriami galimi 
alternatyvūs pokyčio aiškinimai).1 Kaitos teoriją sudaro kaitos įvykių grandinė, sujungianti išteklius ir 
priemones su planuojamais produktais ir padariniais. Svarbiausieji kaitos teorijos veiksniai yra šie:  

- ryšys tarp išteklių ir poveikio;  

                                                        
1 „Evalsed Sourcebook: Method and techniques.“ Prieinama internete: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  
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- prielaidos, nuo kurių priklauso produktai, rezultatai ir poveikis; 

-  neplanuotų padarinių (rezultatų ir poveikio) nustatymas;  

- kitų aiškinamųjų ir alternatyvių veiksnių (socialiniai ir ekonominiai veiksniai, kitos intervencijos) 
nustatymas.  

Kaitos teorija šiame vertinime padėjo susieti atskirų projektų rezultatus su visuomenės ir ekonomikos 
tendencijomis. Pagal išskirtas prielaidas ir rizikas ši teorija padėjo išsiaiškinti, kodėl pasiekti rezultatai 
projektų lygmeniu netapo sisteminiu poveikiu. Poveikio vertinimui pagal kaitos teoriją pasitarnavo ir 
atvejo studijos (žr. žemiau). Dėl plataus vertinimo objekto kaitos teorijos taikymas diferencijuojamas pagal 
nacionalinius strateginius tikslus ir konkrečias tikslines grupes (vaikų turintys asmenys, susiduriantys su 
šeimos ir darbo derinimo sunkumais, verslą siekiančios pradėti ar pradedančios moterys, neįgalieji, romų 
bendruomenė). 

Šiame vertinime naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, statistinė lyginamoji analizė, 
interviu, atvejo studijos ir tarptautinė ekspertų panelė. Metodų sąsajas sutrumpintai galima apibūdinti 
taip: 

1. Pagal kaitos teoriją konkretinami vertinimo klausimai, formuluojamos prielaidos ir rizikos. 

2. Pagal pirminių ir antrinių šaltinių duomenis atsakoma į kai kuriuos klausimus, tikslinamos 
klausimų formuluotės, testuojama teorija, renkami kiekybiniai ir kokybiniai įrodymai. 

3. Iš statistikos šaltinių (akademinių šaltinių, SFMIS duomenų bazės, ankstesnių apklausų ir kt.) 
renkami ir analizuojami kiekybiniai įrodymai, testuojamos prielaidos. 

4. Interviu metu renkami kokybiniai duomenys apie įgyvendinimo aspektus, taip pat – dalyvių 
vertinimai, motyvacijos ir nuostatos. 

5. Panaudojant turimus kiekybinius ir kokybinius įrodymus atrinktose srityse, atrenkami atvejai 
detalesnei analizei, jomis rekonstruojamas kaitos kelias. 

6. Remiantis visais metodais surinkta informacija, formuluojami apibendrinimai. 

7. Šios įžvalgos aptariamos ir patikrinamos tarptautinėje ekspertų panelėje. 

Tinkamumo ir pakankamumo vertinimo rezultatai 

Tinkamumo vertinimas parodė, kad lyčių lygybė ir nediskriminavimas projektų vykdytojų dažniausiai 
interpretuojami kaip pagalba nuo nelygybės nukenčiančioms grupėms. Interviu metu ir per tinklalapyje 
esparama.lt pateiktų projektų aprašymų ir veiksmų programų metinių ataskaitų analizę identifikuoti vos 
keli projektai, kurių metu, remiantis poreikių analize, iš tikrųjų būtų siekiama naikinti nelygybę ir 
diskriminaciją. Pavyzdžiui, atlikti tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos suvokimas 
visuomenėje didesnis nei jaunimo, tačiau daugiau priemonių buvo skirta jaunimui. Taigi, atskiri projektai 
buvo naudingi nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, bet negalima teigti, kad ES parama buvo 
tinkamai nukreipta lyčių lygybei skatinti ir diskriminacijai naikinti. 

Dar menkesnis yra šio horizontalaus prioriteto įgyvendinimo pakankamumas: neišnaudotos galimybės 
integruoti lyčių lygybę ir nediskriminavimą kiekviename struktūrinių fondų investicijų etape (situacijos 
analizėje, planavime, įgyvendinime, stebėsenoje, vertinime ir viešinime). Net ten, kur situacijos analizė 
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parodė poreikį imtis papildomų veiksmų lyčių lygybei ir nediskriminavimui įgyvendinti (pvz., paramos 
tyrėjams), tokių veiksmų nebuvo imtasi, o apsiribota tik neutraliomis formuluotėmis. Formuluojant PFSA, 
SADM priemonėse pavyko paskatinti projektų rengėjus išsamiau pagalvoti apie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą, bet ir čia dažniausiai sulaukta formalių formuluočių. Visiškai 
nebuvo išnaudotos viešinimo galimybės. 

Rezultatyvumo vertinimo rezultatai  

Vertinant prioriteto įgyvendinimo rezultatyvumą, pastebėta, kad ten, kur buvo iškelti lyčių lygybei ir 
nediskriminavimui aktualūs tikslai, jie dažniausiai ir buvo pasiekti arba egzistavo objektyvios priežastys, 
kodėl jie nebuvo pasiekti. Tačiau rodiklių trūkumas ne ESF programose neleido apskaičiuoti, kokios buvo 
faktinės galimybės gauti naudos iš ES paramos. Pažymėtina, kad sėkmingai pasiekti nustatyti rodikliai 
neįgaliųjų mokymams ir įdarbinimui, bet, kaip teigia neįgaliųjų NVO, šie tikslai nuo pat pradžių nebuvo 
ambicingi. Nors diferencijuotasis būdas (sidestreaming) įgyvendinti lyčių lygybę ir nediskriminavimą buvo 
rezultatyvus, bet integruotasis būdas (mainstreaming) buvo taikytas per menkai. Šių būdų skirtumai 
pateikiami lentelėje žemiau. 

Integruotojo ir diferencijuotojo horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo būdai. 

Integruotasis būdas Diferencijuotasis būdas 
Visuose ES struktūrinių fondų investicijų 
programų prioritetuose ir priemonėse 
integruojami horizontalieji prioritetai; jie taikomi 
projektų lygmeniu. Daroma prielaida, kad visoms 
programoms ar jų dalims horizontalieji 
prioritetai panašiai aktualūs. Tai reikalauja 
mažiau pastangų programavimo ir įgyvendinimo 
metu, bet tikėtinas mažesnis įgyvendinimo 
veiksmingumas kitoms sąlygoms nesikeičiant.  

Horizontaliųjų prioritetų tikslams ir uždaviniams 
pasiekti numatomi atskiri veiksmai bei skiriamos 
ES struktūrinių fondų investicijos. Todėl ES 
struktūrinių fondų investicijų programose gali būti 
sudaromi atskiri prioritetai ar priemonės, skirtos 
horizontaliesiems prioritetams įgyvendinti. 
Daroma prielaida, kad horizontaliųjų prioritetų 
aktualumas skiriasi priklausomai nuo atitinkamos 
programos dalies.  

Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas įsisavinant 
Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Vertinimo ataskaita“, atlikta Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos užsakymu, 2008. 

  
Darant išvadas tik iš turimų duomenų, nėra įrodymų, kuriais remiantis būtų galima susieti ES struktūrinę 
paramą su veiksmų programose iškeltais strateginio konteksto rodikliais. Jau planuojant paramą, tarp 
strateginio konteksto rodiklių ir projektų planuojamų rezultatų buvo galima pastebėti didelį atotrūkį, nes 
nedaug projektų galėjo pasiekti tokį mastą, koks reikalingas strateginiam kontekstui pakeisti. Tarp 
išsiskiriančių projektų galima paminėti Darbo biržos priemones, kurios pasižymi jautrumu lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo aspektams. Kadangi finansine prasme stambiausiose priemonėse (ypač EAVP) lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo aspektas nebuvo integruotas, poveikis taip pat nebuvo padarytas. Tose 
veiklose, kuriose nebuvo skirta dėmesio lyties ir diskriminacijos aspektui, galėjo pasireikšti ir neigiamas 
poveikis, nes, didėjant nepalankioje padėtyje esančioms grupėms neprieinamos infrastruktūros, produktų 
ir paslaugų apimtims, atskirtis gilėja, nors ir deklaruojamas neutralus poveikis. 

Poveikio vertinimo rezultatai  

Paramos poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui buvo fragmentuotas ir netiesioginis, iš dalies dėl to, 
kad trūko nuoseklios intervencijų logikos ir strateginio požiūrio. Remiantis kaitos teorija ir turimais 
duomenimis, strateginio konteksto rodiklių pasikeitimas susijęs su ekonomikos ciklu, o ne ES parama. 
Išimtimi galima laikyti Darbo biržos priemones, kurių masiškumas buvo pakankamas, kad padarytų 
poveikį, ir konkrečiau savo tikslinę grupę nurodžiusius projektus. ŽIPVP priemonės tinkamai prisidėjo prie 
diskriminaciją patiriančioms grupėms priklausančių individų konkurencingumo darbo vietoje didinimo (1 
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prioritetas), neįgaliųjų švietimo (2 prioritetas), lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimas atskirų 
projektų lygmeniu fragmentiškai pasireiškė ir trečiame bei ketvirtame prioritetuose. SSVP investicijos 
prisidėjo prie geresnio kuriamos ir atnaujinamos infrastruktūros prieinamumo neįgaliesiems, bet  šios 
veiklos buvo vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus, o ne dėl specifinio įsipareigojimo įgyvendinti 
horizontalųjį prioritetą.  

Yra pagrindo manyti, kad diferencijuotų priemonių, kuriose veiklos rėmėsi vykdytojų patirtimi ar išsamia 
poreikių analize, poveikis bus tvarus – ypač poveikis infrastruktūrai ir institucijoms, o per tai netiesiogiai 
ir tikslinėms grupėms. Tačiau tose veiklose, kurios rėmėsi išimtinai tikslinių grupių kompetencijų kėlimu, 
poveikį sumažinti gali kadrų kaita, kintanti ekonomikos situacija ir kiti išorės veiksniai, todėl būsimuoju 
laikotarpiu patartina daugiau investuoti į sisteminius pokyčius.  

Daugiausiai prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo prisidėjo SADM administruojamos 
priemonės – jas planuojant ir atrenkant projektus, pasitarnavo institucijos patirtis, rėmimasis 
akademiniais tyrimais ir savo srities išmanymas. Mažiausiai prisidėjo EAVP finansuotos priemonės, 
kuriose pritrūko aktualių tikslų iškėlimo, prioriteto „savininko“ ir kompetencijų visuose paramos 
įgyvendinimo lygmenyse.  

Efektyvumo vertinimo rezultatai  

Efektyvumo vertinimas parodė, kad 2007–2013 m. laikotarpiu buvo imtasi veiksmų, siekiant geriau 
integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontalųjį prioritetą į ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojamas intervencijas. Teigiamai yra vertinama Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros 
darbo grupės veikla, partnerių dalyvavimas Stebėsenos komitete, parengti metodiniai dokumentai, tačiau 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų  integravimą į ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas 
intervencijas turėjęs užtikrinti bendrasis projektų atrankos kriterijus nebuvo taikomas tinkamai ir 
visapusiškai. Atlikta analizė parodė, kad ES struktūrinės paramos administravimo sistemos lygmeniu vis 
dar stokojama produktyvių diskusijų lyčių lygybės ir nediskriminavimo tematika, be to, tiek institucijoms, 
tiek pareiškėjams ir projektų vykdytojams trūksta aktyvaus metodinio vadovavimo ir žinių bei lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo gerosios praktikos sklaidos. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos  

Apibendrinant atlikto vertinimo rezultatus būtina pažymėti, jog nepaisant ištirtų atvejų, kai lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimas leido pasiekti ir viršyti numatytas rodiklių reikšmes 
(pavyzdžiui, neįgaliųjų užimtumo), Lietuvoje trūko nuoseklios priemonių intervencijų logikos, susiejančios 
strateginį kontekstą, siekius ir rezultatus projektų lygmeniu. Mažą lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto rezultatyvumą lėmė ir šį prioritetą sėkmingai įgyvendinusių veiklų koncentracija sąlyginai 
smulkiuose projektuose (paprastai ESF veiklose), tačiau to nepakako atsirasti sisteminiams pokyčiams 
visos ES paramos kontekste. 

Taikant integruotą lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo būdą, buvo nustatytas 
esamos situacijos poreikių analizės ir aiškiai formuluojamų uždavinių trūkumas. Nors vertinimo rezultatai 
leidžia teigti, jog diferencijuotu būdu įgyvendintos priemonės davė naudos nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms, tačiau visgi trūko įsigilinimo į struktūrines esamos diskriminacijos priežastis ir 
daugeliu atvejų apsiribota mažiau tvarius rezultatus kuriančiais asmenų mokymais ir įgūdžių kėlimu.  

Šio tyrimo išvados leidžia teigti, jog Lietuvoje daugybė struktūrinės paramos teikiamų galimybių lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo įtvirtinimo srityje vis dar lieka neišnaudotos. Atsižvelgiant į gerosios 
praktikos pavyzdžius kaimynėse šalyse, Lietuvoje identifikuotos kryptys siekiant plėsti struktūrinės 
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paramos galimybes lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto srityje. Šios tobulinimo kryptys apima 
prioriteto gairių sukonkretinimą, didesnį atsižvelgimą į konkrečias sritis, kuriose juntama nelygybė, 
platesnio masto pasiekimų viešinimą ir įtvirtinimą bei koncentravimąsi į aukštesnio struktūrinio lygio 
pokyčius. 

Rekomendacijos Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms pagal kompetencijos sritis: 

• Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą geriau integruoti į visas ES struktūrinių fondų 
investicijų sritis ir į visus veiksmų programos etapus (ypač valstybės ir regionų planavimo 
priemonėse) per atsakingų institucijų darbuotojų mokymą, mokymąsi iš kitų šalių praktikos, 
partnerystę, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, koordinavimą ir kitas tinkamas priemones.   
 

• ESF srityje labiau diferencijuoti darbo rinkos ir švietimo priemones pagal tikslines grupes 
(pavyzdžiui, nemotyvuotų grupių motyvavimą ir pagalbą motyvuotoms grupėms) ir veiklas, taip pat 
daugiau dėmesio teikti lyčių lygybei švietimo sistemoje.  
 

• Nustačius nepalankioje padėtyje esančių grupių poreikius ir valdymo sritis, kuriose būdinga didelė 
nelygybė, numatyti atitinkamus lyčių lygybės ir nediskriminavimo tikslus ir veiklas atitinkamose 
priemonėse ir PFSA, kurių nuostatos būtų taikomos rengiant ir įgyvendinant iš ERPF/SF 
finansuojamus projektus. Taip pat daugiau dėmesio teikti iniciatyvoms, kurios leistų nepalankioje 
padėtyje esantiems asmenims patiems susikurti savo darbo vietą. 
 

• Naudojant ES struktūrinių fondų investicijas lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje daugiau 
dėmesio teikti projektų veikloms, nukreiptoms į organizacinius ir sisteminio lygmens pokyčius, be 
subsidijų naudoti ir kitas paramos formas.   
  

• Suformuluoti aiškius reikalavimus projektams ir teikti projektų vykdytojams metodinę pagalbą, kad 
jie galėtų tinkamai valdyti lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimus viso projektų ciklo metu.  
 

• Skatinti sėkmingų lyčių lygybės ir nediskriminavimo pavyzdžių sklaidą, išnaudoti viešinimo 
galimybes visuomenės požiūriui keisti, įtraukiant ir nestereotipiškai vaizduojant diskriminaciją 
patiriančias grupes. 
 

• Sukurti atskirus Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės pogrupius arba 
grupes lyčių lygybei ir nediskriminavimui arba rengti atskirus bendros darbo grupės posėdžius šiais 
klausimais. Užtikrinanti aktyvų darbo grupės veikimą visais ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo 
etapais (ne tik planavimo etapu, bet ir įgyvendinimo bei stebėsenos etapais) bei skatinti išnaudoti 
platesnės žinių ir patirties sklaidos galimybes. 
 

• Nustatant reikalavimus projektams, finansuojamiems Lietuvos 2014–2020 m. ES veiksmų 
programos lėšomis, nustatyti privalomą projekto atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principams įvertinimą, detalizuojant kokiais būdais pareiškėjas turi užtikrinti reikalavimo 
įgyvendinimą. 
 

• Ten, kur tinkama, integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo rodiklius 
(pvz., moterų ir vyrų įsteigtų įmonių skaičius) į ekonomikos augimo skatinimo priemones bei 
numatyti ne tik individo, bet ir organizacijos lygmens rodiklius, tokiu būdu sudarant geresnes 
sąlygas stebėti ir vertinti ES struktūrinių fondų investicijų indėlį.    
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ĮVADAS 

Siekiant pagerinti šio prioriteto įgyvendinimą naujuoju laikotarpiu, šiame vertinime yra 
nagrinėjamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimas panaudojant 2007–2013 
m. ES struktūrinių fondų investicijas. ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto 
„Lyčių lygybė ir nediskriminavimas“ įgyvendinimui (einamojo strateginio) vertinimo paskirtis 
dvejopa: 

• įvertinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo procesą (ar tinkamai išnaudojamos ES 
struktūrinių fondų investicijų teikiamos galimybės, ar pasirinktas tinkamas būdas ir 
priemonės lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetui įgyvendinti); 

• nustatyti konteksto pokyčius, susijusius su veiksmų programose įvardytais konteksto 
rodikliais, ir įvertinti ES struktūrinių fondų investicijų indėlį į pokyčius (socialinių ir 
ekonominių pokyčių, pasireiškiančių dėl programos (ar jos dalies) įgyvendinimo, vertinimas).  

 
Vadovaujantis technine specifikacija, galutinėje vertinimo ataskaitoje pateikta: 

• Analizė pagal visus techninėje specifikacijoje nurodytus ir vertinimo atlikimo pasiūlyme bei 
įvadinėje ataskaitoje operacionalizuotus vertinimo klausimus. 

• Atsakymai į visus techninėje specifikacijoje nurodytus ir vertinimo atlikimo pasiūlyme bei 
įvadinėje ataskaitoje operacionalizuotus vertinimo klausimus. 

• Išvados ir rekomendacijos. 
 
Kartu su galutine vertinimo ataskaita pateikti šie priedai: interviu sąrašas, atvejo studijų (Lietuvos ir 
užsienio) ataskaitos, baigiamosios konferencijos programa ir stebėsenos rodiklių sąrašas. Atskirai 
pateikiamos metodinės gairės atsakingoms institucijoms ir pareiškėjams. 
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1. VERTINIMO METODIKA 

Šiame skyriuje pateikiamas vertinimo objektas (tikslai, uždaviniai, klausimai, rezultatai), trumpai 
pristatomas vertinimo pagrindas ir metodika. Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo vertinimo metodika remiasi kaitos teorija grįstu vertinimo požiūriu, adaptuotu itin 
plačiam ir kompleksiškam objektui. 

1.1. VERTINIMO OBJEKTAS 

Šio vertinimo tikslas – gerinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą, įvertinant 
2007–2013 m. veiksmų programų poveikį lyčių lygybei, ir gauti rekomendacijas dėl tolesnių 
priemonių, gerinančių šio prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir stebėseną 2014–2020 m.  
 
Vertinimo uždaviniai yra šie: 
 

1. Tęstinio tinkamumo ir suderinamumo vertinimas (1 uždavinys): socialinės ir ekonominės 
situacijos ir darbo rinkos rodiklių lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje pokyčių Lietuvoje, 
Europos Sąjungoje ir kitose ES valstybėse analizė; teisės aktų lyginamoji analizė (kokiuose ES ir 
nacionaliniuose teisės aktuose bei strateginiuose dokumentuose ir kaip apibrėžti 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto principai ir nuostatos, 
kaip jie keičiasi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu); ES struktūrinių fondų investicijų 
teikiamų galimybių analizė ir atsakymas į klausimą, ar pakankamai išnaudojamos šios 
galimybės, sprendžiant lyčių lygybės ir nediskriminavimo problemas, ar Lietuvoje buvo 
pasirinktas tinkamas būdas ir priemonės lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetui 
įgyvendinti. Šiam uždaviniui įgyvendinti pasitelkta konteksto analizė: aktualios literatūros ir 
teisės aktų apžvalga, statistinė analizė, taip pat programavimo ir projektų dokumentų analizė, 
interviu ir atvejo studijos. 
 

2. Rezultatyvumo ir poveikio vertinimas (2 uždavinys): remiantis kaitos teorija ir intervencijų 
logika, naudojantis pasiūlytais vertinimo metodais įvertinti Strategijos ir Veiksmų programų 
rezultatai ir poveikis lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetui. Lyginant programas 
nustatyta, kurios priemonės tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjo prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo, kurios priemonės prisidėjo nepakankamai ir kodėl. 
Šiam uždaviniui įgyvendinti pasitarnavo literatūros ir statistikos analizė, atvejo studijos, 
interviu bei projektų ataskaitų analizė 
 

3. Efektyvumo, pakankamumo ir tinkamumo vertinimas (3 uždavinys): išanalizuota, kaip į ES 
struktūrinių fondų investicijų administravimo sistemą integruoti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto reikalavimai: projektų finansavimo sąlygų aprašai, projektų 
atrankos kriterijai, stebėsenos rodikliai ir kt., pateikti geros ir blogos praktikos pavyzdžiai. 
Analizei pagrįsti atliktos keturių projektų atvejo studijos, išsami pirminių ir antrinių šaltinių 
analizė, interviu, parengta perspektyvinė analizė.  
 

4. Išvadų ir rekomendacijų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui formulavimas.  
 

5. Metodinių gairių parengimas, remiantis vertinimo rezultatais.  
 

6. Pristatymo medžiagos ir filmo sukūrimas. Vertintojai kartu su kūrybine grupe apsilankė 
sėkmingos praktikos projektų įgyvendinimo vietose. Apsilankymų metu buvo filmuojama 
projektų metu vykdoma veikla bei sukurta infrastruktūra.  
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7. Viešas pristatymo renginys, kuriame dalyvavo ekspertai, valstybės institucijų atstovai, 

socialiniai ir ekonominiai partneriai, Europos lyčių lygybės instituto atstovai. 
 

 

1.2. KAITOS TEORIJA GRĮSTAS VERTINIMAS IR 
JO TAIKYMAS VERTINIMO METU 

Kaitos teorija grįstas vertinimas – tai vertinimo metodas, skirtas priežastiniams ryšiams tarp 
intervencijos ir pokyčių įvertinti. Toks vertinimas naudingas sprendimų priėmėjams, nes paaiškina, 
kokios intervencijos veikia ir kodėl, ypač kai nėra įmanoma taikyti eksperimentinių arba 
kvazieksperimentinių metodų (pavyzdžiui, kontrafaktinės analizės). Jis taip pat svarbus sprendžiant 
tokias kompleksines problemas kaip nelygybė ir socialinė atskirtis, kai egzistuoja keli šių reiškinių 
paaiškinimai ir sudėtingi ryšiai tarp skirtingo lygmens veiksnių. 
 
Kaitos teorija naudota atsakyti į klausimą, ar intervencija buvo viena iš stebimo pokyčio priežasčių 
(sudaroma loginė grandinė, kuri vėliau empiriškai tikrinama, tiriami galimi alternatyvūs pokyčio 
aiškinimai).2 Kaitos teoriją sudaro kaitos įvykių grandinė, sujungianti išteklius ir priemones su 
planuojamais produktais ir padariniais. Svarbiausieji kaitos teorijos veiksniai yra šie:  

- ryšys tarp išteklių ir poveikio;  
- prielaidos, nuo kurių priklauso produktai, rezultatai ir poveikis;  
- neplanuotų padarinių (rezultatų ir poveikio) nustatymas; 
- kitų aiškinamųjų ir alternatyvių veiksnių (socialiniai ir ekonominiai veiksniai, kitos intervencijos)     
nustatymas.  

 
Svarbiausieji kaitos teorijos veiksniai iliustruoti 1 paveiksle. 
 

                                                        
2 „Evalsed Sourcebook: Method and techniques.“ Prieinama internete: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  
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1 paveikslas. Svarbiausieji kaitos teorijos veiksniai. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai pagal J. Mayne, „Contribution analysis: Coming of age?“ Evaluation, 18 (3), 2012. 

 
Kaitos teorija grįstas požiūris daugiausia buvo taikomas aiškinant ES veiksmų programų poveikį 
lyčių lygybei ir nediskriminavimui. Dėl plataus vertinimo objekto kaitos teorijos taikymas 
diferencijuojamas pagal nacionalinius strateginius tikslus ir konkrečias tikslines grupes (vaikų 
turintys asmenys, susiduriantys su šeimos ir darbo derinimo sunkumais, verslą siekiančios pradėti ar 
pradedančios moterys, neįgalieji, romų bendruomenė). 
 
Šiame vertinime poveikis lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui taip pat buvo 
vertinamas keturiais lygmenimis (poveikis visuomenei, tikslinei grupei, infrastruktūrai, sprendimų 
priėmimo procesui) – tai parodyta 2 paveiksle. Atsižvelgiant į šiuos poveikio lygmenis, buvo 
pasirinktos atvejo studijos. Taip pat gali būti išskirtas trijų tipų poveikis:  
 
• Neutralus (apima išteklių ir priemonių planavimą bei paslaugų teikimą, imasi diskriminacijos 

prevencijos, bet aktyviai nesiekia pakeisti padėties visuomenėje). 

• Teigiamas (apima išteklių, priemonių ir paslaugų planavimą, neplanuojamus padarinius). 

• Tikslinis (priemone buvo siekiama prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo). 
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2 paveikslas. Poveikio lygmenys.  

 

Šaltinis: sudarė autoriai. 

Intervencijų poveikis horizontaliesiems prioritetams priklauso nuo jų taikymo būdo. Dažniausiai 
horizontalieji prioritetai įgyvendinami juos integruojant į visus ES struktūrinės paramos veiksmų 
programų prioritetus ir priemones (integruotasis būdas), tačiau kartais jiems įgyvendinti sudaromi 
atskiri prioritetai ar priemonės (diferencijuotasis būdas). Reikia turėti galvoje, jog integruotasis ir 
diferencijuotasis būdai yra kraštutiniai. Įmanomas tarpinis variantas, pagal kurį derinamas 
integruotasis ir  diferencijuotasis būdas horizontaliesiems prioritetams taikyti. 
  
1 lentelė. Integruotojo ir diferencijuotojo horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo būdai. 

Integruotasis būdas Diferencijuotasis būdas 
Visuose ES struktūrinių fondų investicijų 
programų prioritetuose ir priemonėse 
integruojami horizontalieji prioritetai; jie 
taikomi projektų lygmeniu. Daroma 
prielaida, kad visoms programoms ar jų 
dalims horizontalieji prioritetai panašiai 
aktualūs. Tai reikalauja mažiau pastangų 
programavimo ir įgyvendinimo metu, bet 
tikėtinas mažesnis įgyvendinimo 
veiksmingumas kitoms sąlygoms 
nesikeičiant.  

Horizontaliųjų prioritetų tikslams ir 
uždaviniams pasiekti numatomi atskiri 
veiksmai bei skiriamos ES struktūrinių fondų 
investicijos. Todėl ES struktūrinių fondų 
investicijų programose gali būti sudaromi 
atskiri prioritetai ar priemonės, skirtos 
horizontaliesiems prioritetams įgyvendinti. 
Daroma prielaida, kad horizontaliųjų prioritetų 
aktualumas skiriasi priklausomai nuo 
atitinkamos programos dalies.  

 Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas įsisavinant Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą. Vertinimo ataskaita“, atlikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
užsakymu, 2008. 
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1.3. VERTINIMO METODAI 

1.3.1. Pirminių ir antrinių šaltinių analizė 

Atliekant vertinimą vykdyta pirminių ir antrinių šaltinių analizė, apėmusi turinio analizę, 
palyginamąją-statistinę analizę, stebėsenos rodiklių ir stebėsenos informacijos analizę. Didžiausią 
vertintų dokumentų dalį sudarė iki šio vertinimo publikuoti antriniai šaltiniai ir kita prieinama 
informacija, susijusi su ES struktūrinių fondų investicijų programų įgyvendinimu bei lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo rodikliais, aktuliais ES paramos panaudojimo kontekste.  
 
Tarp pirminių šaltinių išskirtini veiksmų programų įgyvendinimo poveikį ir kokybę matuojantys 
kelių tipų stebėsenos rodikliai: veiksmų programos įgyvendinimo finansiniai rodikliai, kuriais 
vertinama lėšų panaudojimo sparta, bei veiksmų programos įgyvendinimo fiziniai (produkto ir 
rezultato) rodikliai, kuriais nustatoma kiekybinių programos tikslų įgyvendinimo sėkmė. Savo ruožtu 
strateginiai konteksto rodikliai yra susiję su bendrais tikslais, nustatytais strateginiuose 
dokumentuose, ir nurodo bendrą strateginį veiksmų programų įgyvendinimo kontekstą. Programų 
įgyvendinimo metu finansiniai ir fiziniai (produkto ir rezultato rodikliai) duomenys renkami „iš 
apačios žemyn“, naudojant projekto lygmens informaciją.  
 
Kiekvienai į vertinimo objektą patenkančiai priemonei taip pat buvo numatyti stebėsenos rodikliai, 
kurių pasiektos reikšmės, esant galimybei, buvo analizuojamos vertinimo metu (jeigu buvo 
prieinama reikalinga informacija). Atliekant kiekybinę analizę, buvo analizuojamos planuotos 
rodiklių reikšmės ir pasiekti tarpiniai rezultatai, taip pat buvo nustatomi esminiai nukrypimai nuo 
planuotų reikšmių. Pažymėtina, jog nesant pakankamai vertinimo duomenų apie pasiektas rodiklių 
reikšmes, nebuvo įmanoma atlikti detalaus priemonių rezultatyvumo vertinimo. Todėl 
rezultatyvumas buvo vertinamas ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. 
 
Antriniai šaltiniai pateikia duomenis, kurie nebuvo rinkti šiam konkrečiam vertinimui. Šie duomenys 
yra skirstomi į statistinius šaltinius ir ankstesnius vertinimus bei tyrimus. Tokie šaltiniai ypač 
svarbūs poreikių analizėje ir padeda įvertinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo tinkamumą.3 Kaip svarbus šaltinis pasitarnavo ir kiekybiniai duomenys iš visuomenės 
nuomonės apklausų.  
 
Pirminių ir antrinių informacijos šaltinių duomenys naudojami tolimesnei kiekybinei ir kokybinei 
analizei atlikti, pagrįstoms ir argumentuotoms vertinimo išvadoms bei rekomendacijoms parengti. 
Taip pat įvertinus šiuo metodu surinktų duomenų rizikas (pavyzdžiui, informacijos atsakymams į 
dalį vertinimo klausimų trūkumą, duomenų senumą, patikimumo ar tarpusavio palyginamumo 
trūkumus), papildomai buvo taikomi ir kiti duomenų rinkimo bei analizės metodai.  

1.3.2. Statistinė lyginamoji analizė 

Statistinė lyginamoji analizė vertinimo metu naudojama siekiant išnagrinėti lyčių lygybės situacijos ir 
tikslinių grupių diskriminavimo atvejų tendencijas ir jų kaitą Lietuvos mastu ir europiniame 
kontekste 2007–2013 metais. Ši analizė didžiąja dalimi buvo pirminių ir antrinių šaltinių analizės 
tąsa ir buvo vienas pagrindinių metodų analizuojant surinktus agreguotus duomenis. Pristatant 
statistinės lyginamosios analizės rezultatus, siekiama išskirti aktualiausias lyčių lygybės didinimo ir 
diskriminavimo mažinimo sritis bei parodyti pastarųjų metų rodiklių įgyvendinimo dinamiką.  
 

                                                        
3 „Evalsed Sourcebook: Method and techniques.“ Prieinama internete: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  



19 
 

Ataskaitoje pateikiant aprašomosios statistinės analizės duomenis, ypatingas dėmesys skiriamas 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo situaciją atspindinčių rodiklių reikšmėms, kurios buvo iškeltos 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje ir 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programoje. Šie rodikliai apibrėžia tokius situacijos darbo rinkoje pokyčius, kaip 
moterų ir vyresnių žmonių užimtumo lygio padidinimas, moterų ir vyrų atlyginimų lygio skirtumo 
sumažinimas, neįgaliųjų įtraukimas į darbo rinką ir kitus. Renkant duomenis vykdytai analizei, 
tyrime remtasi oficialiais statistinių duomenų šaltiniais, teikiančiais informaciją apie Lietuvos ir 
Europos valstybių darbo rinką ir švietimo sistemos bei išsilavinimo prieinamumo situaciją.  
 
Pagrindiniai analizėje naudoti šaltiniai ir duomenų bazės apima: 

• Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenų bazę; 
• Eurostat statistikos duomenų bazę; 
• Eurofound publikacijų nagrinėjama tema aktualius duomenis; 
• Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitų nagrinėjama tema aktualius duomenis; 
• Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų ataskaitų 

duomenis nagrinėjama tema; 
• Europos lyčių lygybės instituto tyrimų duomenis. 

 
Atliktos statistinės analizės rezultatai pristatomi šio vertinimo konteksto dalyje ir atsakant į 
tinkamumo klausimus.  
 

1.3.3. Interviu 

Interviu buvo skirti gauti programos įgyvendinimo dalyvių komentarus apie procesus, sprendimus, 
partnerystę ir kitus aspektus, palyginti lūkesčius su tikrove, parodyti programos įgyvendinimą 
institucijos darbo kontekste, išryškinti dalyvių nuomones ir kritiką. Šiam vertinimui pasitarnavo 
pusiau struktūruoti interviu, pritaikyti specifinei informantų grupei. Interviu programą sudarė kelios 
interviu grupės. Iš viso atlikta 52 interviu: 30 interviu su Lietuvos respondentais ir 22 interviu su 
užsienio šalių respondentais atliekant atvejo studijas.  
 
Informacija apie atliktus interviu su Lietuvos institucijų atstovais pateikiamas interviu sąraše, 
detalesnė informacija apie užsienio šalių respondentų vardus, pavardes, pareigas, institucijas ir 
interviu atlikimo datas pateikiama prie atitinkamų atvejo studijų (3 priedas).  
 
Šio metodo taikymas palengvino kitais metodais (pvz., pirminių ir antrinių šaltinių analizės būdu) 
surinktų duomenų interpretaciją, prisidėjo prie išsamesnio vertinimo klausimų, konteksto supratimo 
bei leido pateikti patikimesnes išvadas ir rekomendacijas. Interviu buvo pagrindinis informacijos 
šaltinis atliekant Lietuvos ir užsienio atvejo studijas. 
 

1.3.4. Atvejo studijos 

Atvejo studija – tai giluminis pavienio pavyzdžio, įvykio, šalies praktikos, projekto (atvejo) 
nagrinėjimas. Pagrindinis tokios studijos tikslas – pasiekti visapusišką supratimą apie aiškiai 
apibrėžtą problemą ar atvejį, atsižvelgiant į kontekstą. Atvejis šiame vertinime suprantamas kaip 
projektas, politika, programa ar instrumentas (ar jų socialinis poveikis), kuris analizuojamas griežtai 
apibrėžtų kriterijų rėmuose.  
 
Šiame vertinime atvejai turėjo trejopą paskirtį: gilinti vertinimo sritis (priemonių lygmuo), iliustruoti 
gerąją praktiką (keturi pasirinkti projektai) ir palyginti Lietuvos ir kitų keturių šalių patirtį.  
Gerosios praktikos projektai buvo atrinkti remiantis veiksmų programomis, jų metinėmis 
ataskaitomis, tarptautiniais kriterijais, ankstesnėse studijose išskirtais gerosios praktikos kriterijais. 
Gerosios praktikos pavyzdžių buvo ieškoma ir tarp viešinimo veiklų. Gerosios praktikos projektų 
atrankos kriterijai pateikiami lentelėje toliau. Projektai atrinkti taip, kad atsiskleistų ir 
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diferencijuotas, ir integruotas požiūris, visos veiksmų programos (išskyrus techninę paramą), taip 
pat tikslingai ieškota projektų, kuriuose atsispindėtų tikslines grupes įgalinantis požiūris (žr. lentelę 
žemiau). Be to, atsižvelgta į Lietuvos prioritetines sritis ir ex ante sąlygas. 
 
2 lentelė. Pagrindinės ES struktūrinių fondų investicijų prieigos prie tikslinės grupės. 

 Netolydumų 
taisymas 

Pagalba Įgalinimas 

Problemos 
lokalizavimas 

Sistema Individas Sistema ir 
individas 

Veiklų 
taikinys 

Individas Individas Sistema ir 
individas 

Veiklų 
pavyzdžiai 

Papildomų paskatų 
teikimas, pastebėjus, kad 
tam tikros grupės 
nepakankamai dalyvauja 
veiklose; 
Papildomos viešinimo 
priemonės nepakankamai 
atstovaujamoms grupėms; 
Lygybės planų ir strategijų 
diegimas darbovietėse. 

Įgūdžių suteikimas; 
Viešųjų paslaugų 
užtikrinimas; 
Identifikavus, kad darbo 
rinkoje ar visuomenės 
gyvenime 
nedalyvaujama dėl 
sveikatos ar 
išsilavinimo stokos, – 
sveikatos paslaugų ir 
išsilavinimo suteikimas.  

Verslumo skatinimas; 
Pagalbos sau 
organizacijų rėmimas; 
Infrastruktūros, 
didinančios 
savarankiškumą, 
užtikrinimas. 

Šaltinis: sudarė autoriai. 
 
Taigi, vienas pagrindinių kriterijų atrenkant atvejo studijas buvo tai, ar projektu buvo siekiama 
pakeisti struktūras, kuriose atsiranda nelygi padėtis, ar padėti nepalankioje padėtyje esantiems 
individams pasiekti jiems nepalankias struktūras (individai lieka pasyviame vaidmenyje), ar įgalinti 
pačius neprivilegijuotų grupių individus sukurti savas struktūras (pvz., verslus). Neanalizuoti tik su 
sėkmingu ar pagerintu viešojo sektoriaus įsipareigojimų įgyvendinimu (pvz., pagerinta sveikatos 
paslaugų infrastruktūra vyresnio amžiaus žmonėms arba nestacionarios paslaugos neįgaliesiems) 
susiję atvejai, nes tai yra viešųjų paslaugų kokybės, o ne nediskriminavimo sritis. 
 
3 lentelė. Gerosios praktikos projektų atrankos kriterijai. 

Programa Prioritetai Integruotas 
požiūris 

Diferencijuotas 
požiūris 

Žmogiškųjų 
išteklių 
plėtra 

Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis 

 Šeimos ir darbo 
derinimas (pagalbos ir 
netolygumų ištaisymo 
priemonė) 
Romų integracija 
(įgalinimo priemonė) 

Mokymasis visą gyvenimą 
Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas 
Administracinių gebėjimų 
stiprinimas ir viešojo 
administravimo 
efektyvumo didinimas 

Ekonomikos 
augimas 

Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra 

Moterų ir jaunimo 
verslumo 
skatinimas 
(netolygumų 
ištaisymo 
priemonė) 

Nėra 

Verslo produktyvumo 
didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas 
Informacinė visuomenė 
visiems 
Esminė ekonominė 
infrastruktūra 
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Transeuropinių transporto 
tinklų plėtra 

Sanglaudos 
skatinimas 

Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai 

 Infrastruktūros 
pritaikymas 
neįgaliesiems 
(netolygumų 
ištaisymo priemonė) 

Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė 
infrastruktūra 
Aplinka ir darnus 
vystymasis 

Techninė 
parama 

Viešinimo veiklos Gerosios 
praktikos 
nerasta 

Nėra 

 
Derinant skirtingus kriterijus, atrinktos keturios prioritetinės sritys, kuriose ieškota kuo labiau 
struktūrinį lygmenį ir įgalinimą akcentuojančių veiklų. Kaip numatyta techninėje specifikacijoje, buvo 
atliktos 4 projektų atvejo studijos.   
 
Šalių atvejo studijos rėmėsi priemonės lygmens analize, bet kartu išskirti ir sėkmingi projektai. 
Daugiau dėmesio skirta planavimo, projektų atrankos ir valdymo aspektams. Vykdant šalių atvejo 
studijas dalyvavo užsienio ekspertai. 
 
Atliekant atvejo studijas buvo naudoti tokie duomenų surinkimo metodai kaip anksčiau atliktų 
tyrimų, vertinimų, teisės aktų, strategijų ir kitų dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė, 
interviu. Atvejo studijų ataskaitos pateikiamos 2 priede.  

1.3.5. Tarptautinė ekspertų panelė 

Šio vertinimo metu ekspertų panelės metodas buvo skirtas ne tik vertinimo įžvalgų generavimui, bet 
ir jau surinktų duomenų ir juos apibendrinančių įžvalgų viešinimui tarp tikslinių grupių atstovų. 
Taip, iš anksto suderinus su perkančiąja organizacija, buvo užtikrintas patogus svarbiausių 
suinteresuotų grupių atstovų dalyvavimas bei tikslingas jų įsitraukimas į po ataskaitos pristatymo 
organizuojamą diskusiją. Atrinkti ekspertai kartu su Finansų ministerijos, paslaugų teikėjo, socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės atstovais dalyvavo viešame renginyje, kur pristatė savo šalių 
patirtį. Ekspertų panelė buvo įgyvendinta baigiamojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 
70 asmenų, iš kurių 4 – Finansų ministerijos atstovai, 24 – kitų ministerijų atstovai, 16 – NVO 
atstovų, 15 – socialinių partnerių atstovų bei 3 užsienio ekspertai. Konferenciją sudarė 3 sesijos, 
kurių metu buvo pristatomi vertinimo rezultatai, viešinimui skirtas filmas, gerųjų praktikų 
pavyzdžiai bei iššūkiai, su kuriais buvo susidurta. Užsienio ekspertai pristatė kaimyninių šalių 
patirtis, įgytas ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioritetą.  Paskutinėje sesijoje buvo aptariamas pasiruošimas būsimajam laikotarpiui. Po kiekvieno 
pristatymo konferencijos dalyviai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę bei dalyvauti diskusijose. 
Ekspertų pristatymai ir diskusijos baigiamajame renginyje suteikė papildomų įžvalgų paramos 
įgyvendinimui naujuoju laikotarpiu.  
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2. VERTINIMO REZULTATAI 

Šiame vertinime tirtas lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontalaus prioriteto tinkamumas, 
pakankamumas, rezultatyvumas, poveikis ir efektyvumas atsispindi paveiksle toliau. 

3 paveikslas. Vertinimo kriterijų paaiškinimas. 

 

Šaltinis: sudarė autoriai 

2.1. LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO 
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO 
TINKAMUMAS 

 
Tinkamumas apibrėžiamas kaip programos ar jos dalies atitiktis tikslinių grupių poreikiams, taip pat 
– politikos įgyvendinimo nuoseklumas (suderinamumas su ES ir nacionalinėmis politikomis).  

 

2.1.1. Kaip keitėsi socialinė-ekonominė situacija ir darbo rinkos  rodikliai 
lyčių lygybės nediskriminavimo srityje Lietuvoje ir kitose ES 
valstybėse? 

Šioje dalyje pateikiama statistikos analizė pagal sritis, susijusias su šio laikotarpio intervencijomis. 
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Lyčių lygybė  

Moterų užimtumo didinimas 
Darbo rinkos rodikliams Lietuvoje didelę įtaką padarė į 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
investicijų įgyvendinimo laikotarpį įsiterpusi ekonominė krizė (žr. 4 paveikslą). Vyrų nedarbo 
rodikliai šiuo laikotarpiu išaugo labiau, tačiau nuo 2011 m., padidėjus vyrų įdarbinimui, rodiklių 
reikšmės vėl pradėjo artėti (2012 m. vyrų ir moterų nedarbą vėl teskyrė 2 proc. mieste ir 5 proc. 
kaime, kur atsigavimas po krizės juntamas lėčiau). Lyčių užimtumo lygio svyravimai per laikotarpį 
nuo 2007 m. taip pat rodo moterų ir vyrų situacijos supanašėjimą. Tačiau reikia detalizuoti, kad tiek 
moterų, tiek vyrų užimtumo lygis pastaruosius penkerius metus sąlyginai suprastėjo (nuo 
ekonominio pakilimo metų iki 2012 m. – miesto regione vyrų 5 proc., moterų 3 proc.; kaime šie 
skaičiai atitinkamai lygūs 8 proc. ir 2 proc.). 
 
4 paveikslas. Vyrų ir moterų užimtumo ir nedarbo lygio dinamika Lietuvoje. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Statistikos departamento duomenimis  
Pastaba: punktyrinė linija žymi moterų užimtumo lygio ribą, nustatytą ŽIPVP (2007–2013 m.). 
 
Kita tendencija, pavaizduota 5 paveiksle, yra gana ryškus lyčių lygybės rodiklių skirtumas tarp 
Lietuvos turtingesnių ir skurdesnių regionų. Aktyvumo požiūriu didžiausias atotrūkis fiksuojamas 
Alytaus ir Telšių apskrityse, kur vyrų aktyvumas atitinkamai 11 ir 10 proc. didesnis nei moterų (žr. 5 
paveikslą). Rodiklių palyginimas pagal regionus rodo ryškius skirtumus tiek tarp moterų (15 proc. 
skirtumas tarp didžiausio aktyvumo Vilniaus apskrityje ir mažiausio Telšių apskrityje), tiek tarp vyrų 
(8 proc. tarp atitinkamai Klaipėdos ir Marijampolės apskričių).  
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5 paveikslas. Vyrų ir moterų aktyvumo lygio palyginimas Lietuvos regionuose. 

Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Statistikos departamento duomenimis. 
 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenimis, 2002–2007 m. išsilaikė pastovus vidutinis 0,5 
proc. skirtumas tarp moterų ir vyrų nedarbo lygio globaliu mastu, o išsivysčiusių pasaulio ekonomikų 
ir ES šalių kategorijoje moterų ir vyrų nedarbo lygio santykis krizės pradžioje buvo stipriai veikiamas 
spartesnio nedarbo lygio augimo tokiuose tradiciniuose vyriškųjų profesijų sektoriuose kaip statybos 
(vyrų darbuotojų apie 91 proc.) ar transportas (apie 80 proc.4). 
 
Tai lėmė laikiną santykinį moterų padėties pagerėjimą5, tačiau pastarųjų metų įdarbinimo rodiklių 
tendencijos, rodančios ir prognozuojančios spartesnį vyrų įdarbinimą aukšto ekonominio išvystymo 
šalyse, tikėtina, vėl grąžins lyčių padėties santykį iki tokio, koks buvo prieš krizę (2011 ir 2012 m. 
vyrų įdarbinimo augimo tempai vidutiniškai 0,1 proc. viršijo moterų, toks atotrūkis prognozuojamas 
ir 2013–2017 metų laikotarpiui6). 
 
Vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio mažinimas 
Siekiant suprasti, kur Lietuvoje pasireiškia didžiausias vyrų ir moterų gaunamų pajamų netolygumas, 
pirmiausia analizuojami tarpsektoriniai skirtumai. Kaip rodo 6 paveikslas, Lietuvoje valandinio darbo 
užmokesčio skirtumo atotrūkis turėjo bendrą tendenciją mažėti nuo 2008 m., o valstybiniame ir 
privačiame sektoriuose visą laiką išliko panašus. 
 
6 paveikslas. Valandinio vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas pagal ekonomikos sektorius. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Statistikos departamento duomenimis. 

                                                        
4 Analogiškai profesijos, kuriose dominuoja moterys, sveikatos (77 proc. darbuotojų moterys) ir švietimo (67 
proc.) sektoriuose staigaus darbo vietų sumažėjimo nepajautė. Šaltinis: Eurofound, Fifth European Working 

Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012. 
5 Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis bendras darbo jėgos aktyvumo lygis (2012 m.) vyrų tarpe vis 
dar išlieka 14,7 proc. aukštesnis. 
6 International Labour Organization, Global Employment Trends for Women, December 11,  2012. 

Moterų aktyvumas Vyrų aktyvumas 
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Daug didesnis atotrūkis egzistuoja tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio pagal ekonominės veiklos 
rūšis. 7 paveikslas rodo mėnesinio (bruto) darbo užmokesčio atotrūkį. Jame ryškiai dominuoja 
finansinės ir draudimo veiklos sektorius, kuriame atotrūkis tarp vidutinio vyrų ir moterų atlyginimų 
lygio 2012 m. siekė 2 223 Lt. Šis sektorius daugiau nei dvigubai lenkia dvi artimiausias veiklas: 
informacijos ir ryšių (vidutinio darbo užmokesčio skirtumas 974 Lt) bei žmonių sveikatos priežiūros 
ir socialinio darbo (750 Lt). Vidutinis darbo užmokesčio atotrūkis Lietuvoje siekia 309 Lt.  
 
7 paveikslas. Vidutinio (bruto) mėnesinio darbo užmokesčio skirtumas tarp vyrų ir moterų pagal 
ekonominės veiklos rūšis. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Statistikos departamento duomenimis. 
 
Pastebimus darbo užmokesčio netolygumus geriau suprasti padeda ir atlyginimų dydžio analizė 
skirtingų profesijų grupėse. Kaip dažnai pabrėžiama įvairiose lyčių studijų tyrimuose, labiausiai vyrų 
ir moterų atlyginimai skiriasi asmenims užimant vadovaujamas pareigas (skirtumas vidutiniškai 533 
Lt), dirbant specialistais (519 Lt) ir technikais-specialistais (507 Lt). O mažiausius skirtumus tarp 
nekvalifikuotų darbininkų (167 Lt) ir įrenginių-mašinų operatorių ir surinkėjų (71 Lt) galima aiškinti 
žemesniu bendru jų gaunamų pajamų lygiu, kuris yra artimas minimalios algos dydžiui Lietuvoje.  
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8 paveikslas. Vidutinio (bruto) mėnesinio darbo užmokesčio skirtumas tarp vyrų ir moterų pagal 
profesijų grupes. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Statistikos departamento duomenimis. 
Pastaba: prie profesijų pavadinimų paveiksle nurodyta suma žymi skirtumo tarp vyrų ir moterų atlyginimų 
dydį; punktyrinė linija žymi atkarpas, kurios sudaro daugiau nei 10 proc. skirtumą tarp vyrų ir moterų 
atlyginimų lygio. 
 
Kita svarbi lyčių lygybės darbo rinkoje problemos pusė – atlyginimų, gaunamų už tą patį darbą, 
atotrūkis tarp moterų ir vyrų. Statistinė darbo užmokesčio ir darbo sąlygų dinamikos krizės 
laikotarpiu analizė parodė, jog vyrai šiais aspektais buvo labiau pažeidžiami nei moterys.7 Taip pat 
krizės laikotarpiu darbo užmokesčio santykio pasikeitimą stipriai lėmė ir iš principo nepakitusi 
sektorinė moterų ir vyrų darbų segregacija. Tai ypač aktualu šalims, kuriose paskutinių išsamių darbo 
rinkos segregacijos tyrimų duomenimis nustatyti aukščiausi moterų ir vyrų pasiskirstymo 
profesijomis netolygumai. Šiai kategorijai priskiriamos tokios, daugiausia posocialistinės valstybės, 
kaip Estija, Slovakija, Latvija, Bulgarija, Lietuva, Vengrija, taip pat Suomija, Kipras. Mažiausiai 
segregacijos buvo fiksuojama Viduržemio jūros regione – Graikijoje, Maltoje, Italijoje, taip pat 
Nyderlanduose, Rumunijoje (žr. 9 paveikslą). 
 

                                                        
7 Eurofound tyrime Wages and working conditions in the crisis (2013 02 21, European Union) taikoma 
daugianarė logistinė regresija visų trijų tiriamų kategorijų – (1) sumažėjusio darbo užmokesčio, (2) galimybės 
netekti darbo padidėjimo ir (3) abiejų veiksnių, veikiančių kartu – atvejais parodė statistiškai reikšmingą 
tendenciją moterų tarpe nepatirti minėtų poveikių jų darbo vietai.  
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9 paveikslas. Profesijų segregacijos pagal lytį lygis Europos valstybėse. 

Šaltinis: European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (EGGE); Gender segregation in 
the labour market: root 27auses, implications and policy responses in the EU; 2009 
Pastaba: 1) grafike pavaizduotas šalių IP index reiškia Karmel ir MacLachlan pasiūlytą rodiklį, rodantį 
dirbančių gyventojų, kurie turėtų pakeisti profesiją tam, jog moterų ir vyrų pasiskirstymas tarp sektorių 
taptų lygus,  skaičiaus dalį (proc.), (vertė nuo 0 iki 50); 2) šalių suskirstymas į grupes reiškia didesnį (+/-) 
šalių nuokrypį nuo absoliučios ES-27 vidurkio paklaidos.  
 
Galiausiai, vertinant Lietuvos padėtį ES kontekste, 10 ir 11 paveiksluose pateikta moterų įdarbinimo 
ir darbo užmokesčio atotrūkio rodiklių dinamika  (10 paveiksle – 2006 metų duomenys, 11 paveiksle 
– 2011 metų) rodo, jog Lietuvoje darbo rinkos situacija minėtais aspektais pagerėjo.  
 
10 paveikslas. Moterų įdarbinimo ir lyčių darbo užmokesčio atotrūkio santykis Europos valstybėse 
2006 m.  

Šaltinis: Summary of the report drawn up in the framework of the Belgian Presidency of 
the European Union in 2010; The gender pay gap in the Member States of the European 
Union: quantitative and qualitative indicators: Summary Report; Brussels, 26 November 
2010. 

 
Per penkerių metų laikotarpį buvo pasiekti aukštesni moterų įdarbinimo rodikliai ir sumažintas lyčių 
darbo užmokesčio atotrūkis, o vertinant rodiklių tarpusavio santykį, aplenktos visos pagal abi minėtas 
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kategorijas pirmavusios šalys, t. y., Slovėnija, Portugalija ir Latvija.8 Tai liudija Lietuvoje vykstantį 
laipsnišką ir harmoningą moterų situacijos darbo rinkoje pasikeitimą. 
 
11 paveikslas. Moterų įdarbinimo ir lyčių darbo užmokesčio atotrūkio santykis Europos valstybėse 
2011 m. 

Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Eurostat duomenimis ir The gender pay gap in the 
Member States of the European Union (2010) metodika. 
 
Nors, kaip dažnai pabrėžiama lyčių lygybės klausimą krizės laikotarpiu nagrinėjančiose studijose, ES 
lygiu šios problemos svarba tebuvo antraeilė (nei Europos ekonomikos atkūrimo plane (2008) nei jo 
tęsinyje – Prahos viršūnių susitikime (2009) – nebuvo minimos tokios kategorijos kaip „lytis“, 
„moterys“ ar „lygybė“), tačiau atskirose valstybėse visgi buvo imamasi tiek tiesioginių, tiek 
netiesioginių žingsnių lyčių lygybės darbo rinkoje klausimui spręsti.9 12 paveikslas pateikia bendrą 
įdarbinimo politikų, antikrizinių priemonių ir lyčių lygybės klausimams skirtų priemonių analizę 
pagal faktines lyčių aspekto integravimo ir poveikio lytims vertinimo kategorijas. Iš jų matyti, jog tarp 
įdarbinimo politikų lyčių aspektas buvo integruojamas vos 39 proc. atvejų, o tarp specifinių 
antikrizinių priemonių tik 20 proc. atvejų. Pozityvaus poveikio lytims rodikliai taip pat yra žemi 
(atitinkamai 32 proc. ir 15 proc.), nors ir viršija negatyvų poveikį (atitinkamai 10 proc. ir 11 proc.). 
 

                                                        
8 Atskirai tiek pagal moterų darbo lygį, tiek atlyginimų atotrūkį Lietuvą lenkia ES šalys: 1) pagal įdarbinimą – 

visos Skandinavijos šalys, Vokietija, D. Britanija, Estija, Austrija; 2) pagal užmokesčio atotrūkį – Slovėnija, 

Lenkija, Italija, Liuksemburgas, Belgija.  
9 Villa P. ir Smith M. Gender Equality, Employment Policies and  the Crisis in EU Member States, EGGE Report for 
the European Commission, DG  Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities, Brussels, 2010. 
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12 paveikslas. Lyčių aspekto integravimas ir poveikis lytims tarp naujų įdarbinimo politikos iniciatyvų, 
antikrizinių priemonių ir specifinių lyčių lygybei skirtų priemonių. 

 

 
Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi EIGE Report (2010) duomenimis. 
 
Aukščiau pristatytas  grafikas taip pat rodo, jog nuo finansinės krizės pradžios buvo pristatyta ir 
konkrečiai į lyčių lygybės klausimus orientuotų iniciatyvų (per visą meta-analizės vykdymo laikotarpį 
tyrėjai jų suskaičiavo 110). Šios iniciatyvos skirtingose valstybėse buvo taikomos nevienodai ir tai 
darė skirtingą poveikį jų darbo rinkoms. Toliau (13 paveiksle) pateiktame žemėlapyje matomos šalių 
grupės atspindi valstybių, skirtingai jautusių recesijos įtaką ir nevienodai krizės laikotarpiu 
sprendusių lyčių įdarbinimo klausimus, suskirstymas į penkias kategorijas. Taip pat būtina pažymėti, 
jog  matomas įdarbinimo rodiklių pasikeitimo tendencijas būtina vertinti ir tokių aspektų, kaip darbo 
kokybė, kontekste. Penkiose „lyderiaujančiose“ valstybėse (žr. šalys aukščiau pateiktame žemėlapyje 
priskiriamos 1–3 kategorijoms) buvo jaučiamas moterų darbo kokybės suprastėjimas (Bulgarijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Čekijoje ir Suomijoje), o Nyderlanduose ir Liuksemburge moterų darbo kokybė 
pagerėjo.  Šiais dviem aspektais aukščiausią vietą užima Baltijos valstybės, Danija, Čekija, Slovakija, 
Slovėnija, Airija, Pirėnų šalys, Graikija ir Bulgarija. 
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13 paveikslas. Finansų krizės poveikio ir vyrų bei moterų įdarbinimo situacijos santykis ES valstybėse. 
 

Šaltinis: sudarė autoriai, remdamiesi Eurofound, Women, men and working conditions in Europe (Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, 2013) duomenimis  
 
Vertinant bendrą lyčių lygybės Lietuvoje situaciją ES kontekste, taip pat verta atsižvelgti į Europos 
lyčių lygybės instituto skaičiuojamą indeksą, kuris rodo, kad Lietuva vis dar atsilieka pagal daugelį 
lygybės rodiklių. 14 paveiksle yra išskirtos visos šio vertinimo atvejo studijoms pasirinktos ES šalys 
bei nurodytas ES-27 šalių lyčių lygybės indekso vidurkis. Lietuva užima geriausią poziciją 
išsilavinimo bei sveikatos srityse, nors finansinės autonomijos bei laisvalaikio kategorijose pagal 
EIGE metodiką išmatuojama santykinai didelė nelygybė. 
 
14 paveikslas. Lyčių lygybės indekso kategorijų vertės  tyrime dalyvaujančiose ir visose ES valstybėse. 

 

 
Šaltinis: European Institute for Gender Equality. 
 
Nediskriminavimas 
Įdarbinimo srityje labiausiai pažeidžiama grupe laikomi vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys 
(diskriminaciją patiria 54 proc.), taip pat neįgalieji (40 proc.) ir kitos odos spalvos bei tautybės 
žmonės (po 39 proc.). Šios grupės taip pat nurodomos kaip labiausiai nukentėjusios darbo rinkoje per 
finansinę krizę. 15 paveiksle pateikiami atsakymai į apklausos klausimą „Ar manote, kad ekonominė 
krizė prisidėjo prie diskriminacijos darbo rinkoje didėjimo?“  

1. Didelė krizės įtaka ir sumažėjęs lyčių atotrūkis 
2. Vidutinė krizės įtaka ir sumažėjęs lyčių atotrūkis 
3. Žema krizės įtaka ir sumažėjęs lyčių atotrūkis 
4. Vidutinė ir žema krizės įtaka ir nepasikeitęs lyčių 
atotrūkis 
5.Vidutinė krizės įtaka ir padidėjęs lyčių atotrūkis 
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15 paveikslas. Finansinės krizės įtaka diskriminacijai darbo rinkoje: asmenys, patiriantys 
diskriminaciją dėl priklausymo vienai iš nurodytų diskriminuojamų grupių.  

 

 
Šaltinis: Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, European Commission, November 2012.  
 
Pagyvenusių asmenų (55–64 m. amžiaus kategorijoje) situacija yra matoma ir 16 paveiksle, kuriame 
matyti kaip užimtumo lygis smuko ekonominės krizės laikotarpiu ir pradėjo vėl gėrėti nuo 2011 metų. 
Bendras strateginis rodiklis (52 proc. užimtumas) yra praktiškai įvykdytas (tiksli rodiklio reikšmė 
2012 m. – 51,7 proc.), tačiau vis dar esama neatitikimų tarp vyrų ir moterų užimtumo lygių 
(pagyvenusių moterų užimtumas 7 proc. mažesnis). 
 
16 paveikslas. Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygio Lietuvoje dinamika 2007–2012 metais. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2013 01 15] 
 
Taip pat, vertinant nediskriminavimo klausimus, svarbu atsižvelgti į vidutinį asmenų pasitraukimo iš 
darbo rinkos amžių Lietuvoje. Per 2007–2013 metų laikotarpį šis rodiklis kito. Žemiausia rodiklio riba 
buvo fiksuojama 2008 metais, kuomet iš dirbančiųjų gretų pasitraukdavo vidutiniškai 61 metų sulaikę 
asmenys, o 2011 m. buvo pastebėtas rodiklio pagerėjimas iki 64 metų (ir tai reiškė, jog buvo 
praktiškai įgyvendinta rodiklio tikslinė reikšmė – 64,5 metų), nors 2012 m. statistika vėl rodo rodiklio 
nuosmukį iki 62 metų. 
 
Remiantis ŽIPVP metinėse ataskaitose pateikta statistika, asmenų, kuriems reikalinga profesinė 
reabilitacija, dalis visuomenėje išliko panaši – apie 8–8,5 proc. Savarankiško gyvenimo namų 2010 m. 
buvo 13 (2009 m. – 9), juose 253 vietos ir 230 žmonių. Reabilitacijos poreikis nustatytas 489 
asmenims. VPVI užsakymu atlikta neįgaliųjų apklausa parodė, kad kaip socialinės atskirties priežastys 
dažniausiai įvardytas darbo neturėjimas (49 proc.), sveikatos problemos (21 proc.), pinigų 
pragyvenimui trūkumas (17 proc.). Neįgaliųjų neaktyvumo lygis viršijo ES vidurkį: beveik pusė 
asmenų su lengvesne negalia Lietuvoje buvo neaktyvūs (visoje ES – tik daugiau kaip ketvirtis), su ypač 
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sunkia negalia keturi iš penkių buvo neaktyvūs. Krizė dar labiau padidino atotrūkį tarp darbo biržose 
registruotų neįgaliųjų skaičiaus ir jų įsidarbinimo lygio.10 17 paveikslas pateikia dirbančiųjų neįgaliųjų 
darbo lygio duomenis: 2009 m. buvo juntamas itin ryškus neįgaliųjų darbo lygio sumažėjimas (iki 17 
proc.), tačiau 2011 m. šis rodiklis smarkiai pagerėjo (iki 36 proc.) ir net viršijo Veiksmų programoje 
numatytą strateginį rodiklį (30 proc.).  
 
17 paveikslas. Dirbančiųjų neįgaliųjų darbo lygio dinamika Lietuvoje 2007–2011 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2013 01 15] 
Pastaba: dirbančiųjų neįgaliųjų dalis apskaičiuota atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento pateiktus 
duomenis apie įsidarbinusių neįgaliųjų skaičių ir įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičių. 
 
Darbo biržos duomenimis, 2012 m. buvo apie 12 tūkst. registruotų bedarbių su negalia. Per trejus 
metus neįgaliųjų įdarbinimas išaugo: 2009 m. įdarbinta 3190 neįgaliųjų (iš jų terminuotai – 604), 
2010 m. – 4883 (terminuotai – 1503), 2011 m. – įdarbinti 6227 neįgalieji (terminuotai – 1585). Visgi 
svarbu paminėti, jog Europos Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. komunikate „2010–2020 m. Europos 
strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (KOM(2010) 636 galutinis) taip pat 
pabrėžia, kad „neįgaliųjų skurdo lygis yra 70 proc. didesnis už vidutinį iš dalies dėl menkų galimybių 
įsidarbinti.“ EK taip pat pažymi, kad „vidutiniškai ES–27 tik 5 proc. viešųjų svetainių visiškai atitinka 
prieinamumo standartus“ – taigi neįgaliųjų darbingumo klausimas išlieka aktuali problema Lietuvoje.  
 
Galiausiai, kaip vieną didžiausių diskriminacijos riziką patiriančių asmenų grupių ES gyventojai 
nurodo romus (75 proc. sutinka, kad romai patiria diskriminaciją). Žinoma, ši statistika gerokai 
skiriasi lyginant atskiras šalių grupes. 11 paveiksle aiškiai matoma tendencija, kad šalys, patiriančios 
santykinai daugiau problemų, susijusių su romų grupės integracija į visuomenę (šalys kaip Čekija, 
Slovakija, Rumunija), daug dažniau mato šią grupę kaip nediskriminuojamą (atitinkamai 63, 54 ir 43 
proc. apklaustųjų mano, kad romai nėra diskriminuojami). Lietuvoje romus kaip diskriminuojamą 
grupę mato daugiau nei pusė respondentų, tačiau beveik trečdalis diskriminacijos neįžvelgia. 
 

                                                        
10 Viešosios politikos ir vadybos institutas and Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės Integracijos 
Paslaugų Socialiai Pažeidžiamų Ir Socialinės Rizikos Asmenų Grupėms Situacijos, Poreikių Ir Rezultatyvumo 

Vertinimas, Siekiant Efektyviai Panaudoti 2007-2013 M. ES Struktūrinę Paramą (Vilnius: Atlikta Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, 2011), 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/liepa_SADM
_vertinimo_ataskaita_2011.pdf. 
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18 paveikslas. Romų, kaip diskriminuojamos grupės, matymas ES šalyse. 

 
Šaltinis: Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, European Commission, November 2012.  
Pastaba: juoda spalva – respondentai visiškai sutinka, kad romai yra diskriminuojami; mėlyna – visiškai 
nesutinka; melsva – nežino. 
 
2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, romams save priskyrė kiek daugiau kaip 2 tūkst. 
gyventojų. Dabartinio ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpio pradžioje atliktas tyrimas parodė, 
kad kas penktas romas neturi jokio išsilavinimo, daugiau kaip kas ketvirtas baigė ne daugiau kaip 6 
klases, o daugiau kaip 9 klases baigė tik 18 proc. romų.11 Darbo biržoje registruotų romų duomenys 
neaprėpia nedarbo šioje bendruomenėje, nes, pasak VšĮ Romų visuomenės centro atstovės, įtikinti 
socialinėje atskirtyje gyvenančius romus registruotis darbo biržoje – jau pasiekimas, rodantis 
priartėjimą prie darbo rinkos. Projekto „Bahtalo Drom“ paraiškoje nurodyta projekto vykdytojų 
surinkta statistika, apklausus romus įvairiuose regionuose: tik 18 proc. baigę 9 ar daugiau klasių, 16 
proc. teigė turį specialybę, 41 proc. niekada neturėjo formalaus darbo. 25 proc. neturi darbo dėl 
šeiminio statuso arba namų/namiškių priežiūros, 10 proc. – dėl sveikatos. 82 proc. teigė, kad ir vyras, 
ir moteris turi uždirbti namų biudžetui. 
 

2.1.2. Kokie yra reglamentų ir kitų strateginių dokumentų reikalavimai 2007–2013 m. 
laikotarpiu dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto? Kaip keičiasi 
teisės aktų ir strateginių dokumentų, apibrėžiančių lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetą, nuostatos (2014–2020 m. lyginamoji 
analizė)?  

Reglamentų nuostatos 
Bendrųjų nuostatų reglamentų palyginimas pateiktas lentelėje žemiau. Kaip matyti, kai kurios 
nuostatos buvo patikslintos, papildytos įgyvendinimo aspektais, kelis kartus akcentuojama žmonių su 
negalia padėties keitimas. Konkretaus straipsnio pavadinimas papildytas žodžiu „skatinimas“ – tai 
rodo siekį aktyviai įgyvendinti šiuos horizontaliuosius principus.  
 
Naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų 
įgyvendinimui yra skiriamas ypatingas dėmesys. Bendrųjų nuostatų reglamento12 7 straipsnis nustato 

                                                        
11 Etninių tyrimų centras, Socialinių tyrimų institutas, Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas, 
Vilnius, 2007. 
12 Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down 

common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the 
European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down 
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šių principų taikymą visiems Europos struktūriniams ir investicijų (ESI) fondams. Pabrėžiama, kad 
valstybės narės ir Europos Komisija turi užtikrinti, kad į lyčių lygybę ir lyčių perspektyvos 
integravimą būtų atsižvelgiama ir jos būtų skatinamos programų rengimo ir įgyvendinimo metu, taip 
pat vykdant stebėseną, atsiskaitymą ir vertinimą. Nediskriminavimo principas apibrėžiamas taip pat, 
kaip ir Reglamente (EB) Nr.1083/2006, tačiau naujuoju programavimo laikotarpiu šie horizontalūs 
principai yra detalizuojami Bendrųjų nuostatų reglamento prieduose esančiose Bendrosiose 
strateginėse gairėse. Jose nustatoma, kad atsižvelgdamos į reglamento nuostatas valstybės narės 
turėtų: 

• aprašyti veiksmus, kurių bus imtasi atrenkant projektus, nustatant intervencijų uždavinius, 
vykdant stebėseną ir atsiskaitymą; 

• kur tinka, atlikti lyčių analizę ir ESF lėšomis remti specifinius tikslinius veiksmus; 
• užtikrinti partnerystę su institucijomis ir organizacijomis, atsakingomis už lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo skatinimą; 
• sukurti konsultacijų ir ekspertizės mechanizmą lyčių lygybės, nediskriminavimo ir 

prieinamumo neįgaliesiems klausimais ESI fondų planavimo, stebėsenos ir vertinimo metu; 
• užtikrinti, kad vadovaujančios institucijos, koordinuodamos savo veiksmus su stebėsenos 

komitetais, atliktų lyčių aspekto integravimo (angl. gender mainstreaming) principo taikymo 
vertinimus (taip pat ir vidinius); 

• atsižvelgti į pažeidžiamų grupių poreikius, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką ir 
dalyvavimo visuomenėje; 

• imtis veiksmų, užtikrinančių, kad visi ESI fondų lėšomis sukurti ir viešai prieinami produktai, 
paslaugos ir infrastruktūra būtų prieinami visiems piliečiams, įskaitant negalią turinčius, tokiu 
būdu prisidedant prie aplinkos be kliūčių neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms kūrimo; 

• užtikrinti fizinės aplinkos, transporto, informacinių ir ryšio technologijų prieinamumą, 
skatinant pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, įtrauktį. 

 
Taigi, 2014–2020 m. laikotarpiu valstybėms narėms yra pateikiamas veiksmų sąrašas, kuriuo jos 
turėtų vadovautis, įgyvendinamos horizontaliuosius lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. 
 
Ex ante vertinimo gairėse naujajam programiniam laikotarpiui13 nurodoma, kad lyčių lygybės 
skatinimas privalo būti integruotas, taip pat turi būti išvengta diskriminacijos rengiant ir 
įgyvendinant programas. Požiūris į lyčių lygybės įgyvendinimą išlieka dvejopas: remiami ir 
specializuoti veiksmai, ir lyčių aspekto integravimas į visas sritis (programos socioekonominėje 
analizėje, sandaroje, partnerystėje). Įnašas į lyčių lygybę neturėtų būti aprašytas abstrakčiai – jį reikia 
paaiškinti konkrečiai, pvz., nustatant aiškius tikslus ir specifines iniciatyvas, numatyti atitinkamą 
stebėseną ir vertinimą, identifikuoti veikėjus, kurie prisidės prie šio prioriteto įgyvendinimo. 
Išankstiniame nediskriminavimo principo vertinime prašoma nurodyti, ar konsultuotasi su 
suinteresuotomis pusėmis, identifikuojant poreikius, iššūkius, tikslus, ir nutariant dėl išteklių 
skirstymo ir remiamų veiklų atrankos. Taip pat turėtų būti įvertintas finansavimo prieinamumas 
diskriminaciją patiriančioms grupėms ir suformuluoti reikalavimai, kurie užtikrintų prieinamumą 
asmenims su negalia. 

 
4 lentelė. Bendrųjų nuostatų reglamentų palyginimas. 

                                                                                                                                                                                                 
general provisions on the on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund 
and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006.  

13 European Commission, DG Regional and Urban Policy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, „The 
Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy: European Regional 
Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund. Guidance document on ex-ante evaluation.“ 2013. 

 
 

2007–2013 m. Bendrųjų 
nuostatų reglamentas 

2014–2020 m. Bendrųjų 
nuostatų reglamentas 
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1. Bendrieji 
principai 

Nuostatos dėl nediskriminavimo ir 
fondų prieinamumo neįgaliesiems 
labiau koncentruotos ir labiau  
įpareigojančios nei ankstesniais 
laikotarpiais. 

Didesnė reikšmė lyčių nelygybės 
problemoms.  

16 straipsnis pirmą kartą ES 
sanglaudos politikoje sujungė 3 
pagrindines veiklos kryptis. 

Kiekvienai iš 3 krypčių buvo 
numatytos tam tikros, konkrečios 
funkcijos – to nebuvo ankstesniais 
programavimo laikotarpiais. 

Siekiant didinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, įvairiais ESI fondų 
įgyvendinimo etapais, ES turi siekti 
užkirsti kelią bet kokiai nelygybei. Dar 
daugiau – turi būti stengiamasi kuo 
labiau skatinti lygias vyrų ir moterų 
galimybes, integruojant lyčių lygybės 
perspektyvą į įvairius programų 
įgyvendinimo etapus. Taip pat turi būti 
kovojama su bet kokia diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, neįgalumo, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos. 
Visa tai yra numatyta Europos Sąjungos 
sutarties 2 str., Sutarties dėl ES veikimo 
10 str. bei ES pagrindinių teisių 
chartijos 21 str. Remiantis šiais 
straipsniais, išskirtinis dėmesys 
pirmiausia turi būti skiriamas žmonėms 
su negalia.  

2. Strateginis 
požiūris 

Lygių galimybių horizontaliojo 
prioriteto uždaviniai aprėpia vyrų ir 
moterų lygybės didinimą, mažinant 
vertikaliąją ir horizontalią lyčių 
segregaciją, įskaitant šeimos ir 
profesinio gyvenimo derinimo 
iniciatyvas bei naikinant lyčių 
stereotipus.  

Lygios galimybės pasinaudoti 
struktūrinių fondų investicijomis 
visoms visuomenės grupėms, ypač 
socialiai atskirtoms.  

Veiksmų programose: 1) lygioms 
galimybėms užtikrinti suteikiamos 
lygios teisės ne tik dalyvauti teikiant 
projektus, bet ir yra skiriami 
specifiniai projektai pačioms 
diskriminuojamoms grupėms; 2) 
uždaviniai detalizuojami pagal 
priemones ir tikslines grupes, 
patiriančias sunkumus dėl 
diskritminacijos; 3) numatytos 
kompleksinės priemonės (darančios 
poveikį įvairių formų ir netiesioginei 
diskriminacijai);  4) išplėsti 
uždaviniai. 

 

Numatomi konkretūs veiksmai, kuriais 
siekiama skatinti lygias galimybes ir 
užkirsti kelią diskriminavimui dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ir 
seksualinės orientacijos visuose 
programų įgyvendinimo etapuose.  

Didelis dėmesys kreipiamas į prieigos 
prie fondų sukūrimą neįgaliesiems bei 
kitų grupių, patiriančių diskriminaciją, 
nariams.  

Numatoma veiksmų programose 
pritaikyti lyčių lygybės integravimo 
sistemas, siekiant, kad lyčių lygybė 
atsispindėtų ir vykdymo lygmeniu.  

Atitinkamos valstybių narių 
nacionalinės institucijos, atsakingos už 
lygių galimybių integraciją, gali pateikti 
pakeitimų siūlymus dėl minėtų veiklos 
krypčių bei teikti pasiūlymus dėl 
veiksmų programų, skirtų skatinti 
investicijas ir didinti užimtumą.  
Nacionalinės valstybės savo nuožiūra 
turi įvertinti tikslinių grupių poreikius, 
tam, kad būtų kuriamos kuo geresnės 
sąlygos jų integracijai į darbo rinką ir 
visuomenę. 

3. Atskiras 
straipsnis 
reglamente 

16 straipsnis: Moterų ir vyrų 
lygybė bei nediskriminavimas 

Valstybės narės ir EK užtikrina, kad 
įvairiais fondų paramos įgyvendinimo 

7 straipsnis: Moterų ir vyrų lygybės 
bei nediskriminavimo skatinimas 

Valstybės narės ir EK turi užtikrinti,  
kad visais fondų paramos įgyvendinimo 
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etapais būtų skatinama moterų ir 
vyrų lygybė bei būtų atsižvelgiama į 
lyčių integracijos aspektą. 

Valstybės narės ir EK imasi 
atitinkamų priemonių, kad įvairiais 
fondų paramos įgyvendinimo etapais 
būtų užkirstas kelias diskriminacijai 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, užtikrinant galimybę jais 
naudotis fondų lėšomis. Galimybės 
naudotis fondų lėšomis užtikrinimas 
neįgaliems asmenims yra vienas iš 
kriterijų, kurių reikia laikytis 
apibrėžiant fondų bendrai 
finansuojamus veiksmus ir į kuriuos 
reikia atsižvelgti įvairiais 
įgyvendinimo etapais. 

etapais būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei būtų atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. Valstybės narės ir 
EK turi imtis tinkamų priemonių, kad 
programų rengimo ir įgyvendinimo 
etapais būtų užkirstas kelias bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus bei seksualinės 
orientacijos.  Rengiant  ir įgyvendinant 
programas pirmiausia turi būti 
užtikrinamas prieinamumas ir 
galimybės neįgaliesiems.  

4. Reikalavimai 
atsižvelgti į 
straipsnį 
rengiant 
programas 

Šios nuostatos galioja visiems 
struktūriniams fondams – įskaitant 
Europos regioninės plėtros fondą, 
kuris remia tiesiogines investicijas į 
įmones, paslaugas joms, investicijas į 
infrastruktūrą, ir Sanglaudos fondą, 
remiantį transporto tinklus ir 
aplinkosaugos projektus, nors jie 
tiesiogiai ir neinvestuoja į 
žmogiškuosius išteklius ir darbo 
rinką. Apibrėžti, kaip konkrečiai lygių 
galimybių prioritetai bus 
integruojami į tiesiogiai su socialine 
įtrauktimi nesusijusių fondų 
programas, – valstybių narių ir 
Europos Komisijos bendra 
atsakomybė. Taip pat pabrėžiama, 
kad į lygių galimybių prioritetus 
reikia atsižvelgti įvairiais 
įgyvendinimo etapais. 

 

Siekdamos įgyvendinti 7 straipsnyje 
numatytus tikslus, šalys turi aiškiai 
apibrėžti ir nurodyti veiksmus, kurių 
bus imtasi.  

Pirmiausia, turi būti numatyta veiklų 
atranka, nustatyti intervencijų tikslai 
bei stebėsenos ir atskaitomumo tvarka. 
Valstybės narės taip pat atlieka lyčių 
analizes. Konkretūs ir tikslingi veiksmai 
turi būti finansuojami ESF lėšomis.  

Išskirtinis dėmesys skiriamas neįgalių 
asmenų diskriminacijos prevencijai. 
Atsakingos institucijos turi užtikrinti, 
jog visų programų įgyvendinimo metu 
sukurti produktai, gėrybės, paslaugos ir 
infrastruktūra, kurie yra skirti 
visuomeniniam naudojimui ir 
finansuojami ESI fondų, būtų prieinami 
ir neįgaliesiems.  

5. Ex ante sąlygos - Bendrosios ex ante sąlygos lyčių 
lygybės užtikrinimui padės geriau 
nustatyti esminius tikslus politikos 
įgyvendinime. Pirmiausia dėmesys turi 
būti sutelktas į įrodymais pagrįstų lyčių 
lygybės politikos sudarymo bei už lyčių 
lygybę atsakingų institucijų įtraukimo į 
ESI fondų intervencijų kūrimą, 
stebėseną bei vertinimą.  

6. Konsultavimasis 
ir partnerystė 

Atskiras straipsnis (11 str.) 
bendradarbiavimo proceso specifikai. 

Remdamosi 5 ir 7 straipsniu, šalys 
narės turi užtikrinti institucijų, 
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Dar konkrečiau lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą numato ESF reglamentai (žr. 
lentelę toliau). 
 
5 lentelė. Europos socialinio fondo reglamentų ir strategijų palyginimai. 

Valstybės pačios atsakingos už 
bendradarbiavimo su pilietine 
visuomene ir suinteresuotomis 
šalimis organizavimą. 11 straipsnyje 
pirmiausia buvo akcentuojama lyčių 
lygybės tema, o kitos lygių galimybių 
sritys nebuvo aiškiai išskiriamos.  

atsakingų už lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą, 
bendradarbiavimą veiklų metu. 
Laikantis nacionalinės praktikos, taip 
pat turi būti užtikrinama atitinkamų 
struktūrų parama ir konsultacijos dėl 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo. 

7. Stebėsena ir 
vertinimas 

 Metinėse ataskaitose turi būti 
įvardintos konkrečios priemonės, 
kuriomis buvo skatinama lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas. Turi būti 
nurodoma, kokių veiksmų buvo imtasi 
siekiant užtikrinti fondų prieinamumą 
neįgaliesiems. Taip pat turi būti 
nurodomos konkrečios nuostatos, 
kuriomis lyčių lygybės aspektas buvo 
integruotas į veiksmų programas ir 
konkrečias veiklas.  

Vadovaujančios institucijos kartu su 
stebėsenos komitetais turi atlikti 
vertinimus (įskaitant ir savo veiklos 
įvertinimą), kuriais būtų siekiama 
išaiškinti lyčių lygybės integravimo 
principo įgyvendinimo rezultatus. 

 
 

2007–2013 m.  ESF 
reglamentas (ir atitinkamos 

strategijos) 

2014–2020 m.  ESF 
reglamentas 

1. Bendrieji 
principai 

ESF parama turėtų būti skiriama visų 
pirma  didinti darbuotojų ir įmonių 
gebėjimą prisitaikyti,  stiprinti 
žmogiškąjį kapitalą ir  sudaryti 
geresnes užimtumo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje galimybes,  skatinti 
socialiai pažeidžiamų žmonių 
socialinę integraciją, kovoti su 
diskriminacija, skatinti ekonomiškai 
neveiklius asmenis dalyvauti darbo 
rinkoje bei skatinti partnerystes 
reformų srityje.  

Bendrosiose strateginėse gairėse 
2007–2013 metams pabrėžiama, jog 
lygios galimybės, kova su 
diskriminacija ir lyčių lygybės 
skatinimas yra esminiai tikslai 
siekiant padidinti užimtumo lygį ir 
mažinti nedarbą.   

Bendrieji Bendrųjų strateginių gairių 
fondų tikslai apima partnerystę, 
daugiapakopį valdymą, atitiktį 
nacionalinei ir ES teisei, moterų ir 
vyrų lygių galimybių skatinimą bei 
ilgalaikį vystymąsi.  

Šalys narės ir EK turi imtis visų 
įmanomų priemonių tam, kad būtų 
skatinama vyrų ir moterų lygybė. Tai 
pirmiausia turi būti daroma mažinant 
vyrų ir moterų segregaciją darbo 
rinkoje, skatinant didesnį moterų 
užimtumą, kovojant su lyčių 
stereotipais, sudarant sąlygas 
lanksčiam darbo ir šeimos derinimui. 
Mažinant diskriminavimą, lygios 
galimybės turi būti užtikrinamos 
visiems, įskaitant neįgaliuosius, 
kuriems turi būti sukurta atitinkama 
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infrastruktūra. Turi būti skatinamas 
jų dalyvavimas darbo rinkoje, 
didinama jų socialinė inkliuzija, 
sukuriamos palankios mokymosi ir 
sveikatos priežiūros sąlygos. 
Apskritai turi būti stengiamasi 
užtikrinti ne tik institucinę, bet ir 
bendruomeninę pagalbą ir globą 
diskriminuojamoms visuomenės 
grupėms.  

2. Strateginis 
požiūris 

2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijoje 
numatyti šie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo tikslai: 

• siekti vienodos ekonominės 
moterų ir vyrų padėties; 

• didinti galimybes derinti šeimos 
ir darbo įsipareigojimus; 

• skatinti vienodą moterų ir vyrų 
dalyvavimą priimant sprendimus; 

• keisti diskriminuojantį požiūrį į 
moterų ir vyrų vaidmenis 
ekonominėje veikloje; 

• didinti bendrą visuomenės 
supratimą apie diskriminaciją. 

 

Atsižvelgus į šiuos tikslus, bet kurio 
projekto įgyvendinimo metu gali būti 
apgalvoti ir įgyvendinti tam tikri lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo aspektai. 

Siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, socialinė aprėptis, 
kova su skurdu ir lyčių lygybės 
aspekto integravimas į atitinkamas 
sritis buvo įvardinti kaip vieni iš 
prioritetų. Šalys narės ir EK turi 
užtikrinti, kad ESF finansuojamos 
veiklos prisidėtų prie numatytų 
prioritetų įgyvendinimo. Paskutiniai 
vertinimai atskleidė, jog ypač svarbu 
ne tik integruoti lyčių lygybės aspektą 
į visus veiklų įgyvendinimo etapus, 
bet ir skirti atitinkamą priežiūrą 
specialioms, konkrečioms veikloms, 
susijusioms su lyčių lygybės 
skatinimu. Kaip pagrindinės veiklos 
kryptys, susijusios su kitų 
pažeidžiamų grupių integracija, 
numatomos jaunimo, vyresnio 
amžiaus žmonių, neįgaliųjų 
integracija ne tik į visuomenę, bet ir į 
darbo rinką. Ypač remiamas verslumo 
skatinimas, švietimas, skirtas kovai su 
stereotipais, kova su bet kokia 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
neįgalumo, amžiaus, seksualinės 
orientacijos.   

3. Reikalavimai 
atsižvelgti į 
straipsnį 
rengiant 
programas 

Valstybių veiklos strategijoje turėtų 
būti integruotas lyčių lygybės 
aspektas. Horizontaliesiems 
prioritetams  turėtų būti taikomas 
kompleksiškas požiūris, o lyčių lygybė 
integruojama į visus veiklų 
įgyvendinimo etapus. Projektų 
vykdytojai turėtų numatyti tinkamas 
priemones tam, kad, remiantis ESF 
reikalavimais, būtų įgyvendintas lyčių 
lygybės prioritetas. Dėmesys 
atkreiptinas į konkrečius veiksmus, 
kuriais turėtų būti pagerintas darbo 
rinkos prieinamumas, moterų 
užimtumo skatinimas, pašalinta 

Visų ESF finansuojamų veiklų 
įgyvendinimas turi  prisidėti prie 
kovos su diskriminavimu dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos.      

Išskiriama, jog turi būti stengiamasi 
suteikti pagalbą ne tik instituciniu, 
bet ir bendruomeniniu lygmeniu.  ESF 
remiama veikla jokiu būdu negali 
prisidėti prie bet kokios segregacijos, 
diskriminacijos ar socialinės 
atskirties skatinimo. 
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Kaip matyti, 2007–2013 m. laikotarpio pamokos padėjo patikslinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
reglamentavimą bendrajame ir ESF reglamente. Naujojo laikotarpio reglamentai sukonkretina, 
kuriuose etapuose ir kaip įgyvendinamas šis prioritetas. Atskirai akcentuojama prieiga prie 
struktūrinių fondų, kai kur nuostatos sugriežtintos, pvz., valstybės „turi užtikrinti“ NVO dalyvavimą 
stebėsenoje. 
 
Teisinė ir politinė aplinka 

Vyrų ir moterų lygybė – vienas iš ES politikos prioritetų. 2010–2015 metų laikotarpiu itin reikšmingas 
dokumentas yra ,,Moterų ir vyrų lygybės strategija (2010–2015 m.)“. Minėta strategija moterų ir vyrų 
lygių galimybių srityje apima šiuos pagrindinius prioritetus:  

� vienoda vyrų ir moterų ekonominė nepriklausomybė;  
� vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą;  
� lygybė priimant sprendimus;  
� orumo užtikrinimas;  
� smurto prevencija;  
� lyčių lygybės propagavimas už ES ribų;  
� horizontalūs klausimai (vyrų vaidmuo, teisinės bazės plėtra ir t. t.).  

tiesioginė ir netiesioginė lyčių 
segregacija darbo rinkoje; kalbant 
konkrečiai –  turi būti mažinamas 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas.  

4. Konsultavimasis 
ir partnerystė 

Partnerystė apima veiksmų programų 
rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir 
vertinimą. Prireikus valstybės narės 
kiekvieną iš atitinkamų partnerių, 
ypač regionus, įtraukia į 
programavimo veiklą įvairiais 
programavimo etapais laikydamosi 
kiekvienam etapui nustatytų terminų. 

Įgyvendindama veiksmų programą, 
kiekviena šalis narė, laikydamasi 
partnerystės principo, turėtų 
užtikrinti bendradarbiavimą su [...] 
NVO, aplinkosaugos organizacijomis 
bei įstaigomis, atsakingomis už lyčių 
lygybės skatinimą. Turi būti ypač 
skatinamas NVO įsitraukimas ir 
bendradarbiavimas ESF remiamose 
veiklose, susijusiose su lyčių lygybe, 
socialine inkliuzija, diskriminacijos 
mažinimu ir lygių galimybių visiems 
užtikrinimu.  

5. Stebėsena ir 
vertinimas 

Projektų įgyvendintojai turi numatyti 
rodiklius, kaip bus matuojamas lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo tikslų 
pasiekimas: pavyzdžiui, specialių 
poreikių turinčių žmonių nedarbo 
lygis, lyginant su šalies vidurkiu, kokia 
dalis tikslinės grupės patiria skurdą ir 
pan. Remiantis šiais rodikliais, 
nustatyti esamą situaciją: koks yra 
moterų nedarbo lygis, kokia dalis 
vyresniojo (senyvo) amžiaus asmenų 
gyvena skurde ir t. t. Naudojant 
rodiklius stebėti, kaip siekiama 
nusistatytų tikslų, ir šiuos duomenis 
pateikti projekto ataskaitoje. 

Stebėsenos komitetai turi būti 
sudaryti iš atsakingų institucijų 
atstovų, tarpinių organizacijų bei 
partnerių atstovų. Valstybė taip pat 
turi užtikrinti, jog NVO, dirbančios 
lyčių lygybės srityje, taip pat būtų 
atstovaujamos stebėsenos 
komitetuose.  
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,,Moterų ir vyrų lygybės strategija (2010–2015 m.)“ sudarė palankias prielaidas įtvirtinti lyčių lygybės 
dimensiją ES strategijoje ,,Europa 2020“ ir nacionaliniuose dokumentuose. Tačiau EK užsakymu 
atlikta tarptautinė lyginamoji analizė nustatė, kad LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris 
pateikia svarbiausius diskriminacijos apibrėžimus, numato, jog pozityvūs veiksmai, kurių gali prireikti 
moterų ir vyrų lygybei pasiekti, taikomi tik išimtiniais įstatymų numatytais atvejais, todėl tokius 
veiksmus tampa itin sudėtinga įgyvendinti14. Gali būti, kad dėl šios nuostatos, kaip rodo interviu, ir 
struktūrinių fondų kontekste papildoma parama mažiau atstovaujamoms grupėms priimama nenoriai 
(„negalime liepti vykdytojams į darbą priimti moterį“). 
 
Lietuvoje, be pagrindinių įstatymų ir kitų teisės aktų, paminėtinos ir Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2003–2004 metų programa15, Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų 
programa16, Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programa17. Iš esmės visos 
trys Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos, nors jose ir formuluojami skirtingi tikslai 
ir uždaviniai, siekia įgyvendinti moterų ir vyrų galimybes visose gyvenimo srityse. Valstybinės moterų 
ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programos tikslai yra šie: ,,1) užtikrinti, kad nuosekliai, 
kompleksiškai ir sistemingai visose srityse būtų įgyvendinamos Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo nuostatos ir 2) įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus 
moterų ir vyrų lygybės srityje“. Šie tikslai įgyvendinami realizuojant įvairius uždavinius užimtumo, 
švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, krašto apsaugos srityse, Europos Sąjungos ir 
tarptautinio bendradarbiavimo, sprendimo priėmimų, moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo 
mechanizmų ir metodų plėtros srityse.  
 
Kalbant apie nediskriminavimo prioritetą, ES lygmeniu jo ištakos siejamos su Amsterdamo sutartimi 
(1999 m.), lyčių lygybę įtvirtinančiais teisės aktais, ES pagrindinių teisių chartija (apimančia ir negalią 
bei seksualinę orientaciją) ir Rasių lygybės direktyva (2000/43/EK). Lyginant su lyčių lygybės 
teisėkūra, kur lygybė įtvirtinama kaip aktyviais veiksmais įgyvendinamas principas, 
nediskriminavimo teisė dažniausiai formuluojama kaip diskriminacijos draudimas: kaip rodo šiam 
vertinimui surinkti duomenys, taip jis suprantamas ir struktūrinių fondų kontekste. 
 
Per pastaruosius 20 metų Lietuvoje taip pat sukurta teisinė nediskriminavimo bazė ir infrastruktūra. 
Tai patvirtina LR teisės aktuose, strateginiuose dokumentuose ir t. t. įtvirtintos nuostatos. Pirmiausia 
šiame kontekste yra prasminga paminėti LR Respublikos pagrindinį įstatymą. LR Konstitucijos 29 
straipsnis skelbia, kad ,,įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi 
asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“. 2003 m., prieš Lietuvai 
tampant ES nare, buvo priimtas Lygių galimybių įstatymas (Žin. 2003-12-05, Nr. 114-5115). Lygios 
galimybės apibūdinamos kaip ,,tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos 
Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos 
Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų“. Pažymėtina ir tai, kad Lygių 
galimybių įstatymas numato lygių galimybių įgyvendinimo principus valstybės ir savivaldybių 
institucijose bei įstaigose, švietimo įstaigose, mokslo ir studijų institucijose, darbdavio pareigas 
įgyvendinant lygias galimybes darbe, valstybės tarnyboje bei Lygių galimybių įgyvendinimą vartotojų 
teisių apsaugos srityje. 2013 m. liepos 2 d. Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir 
papildymo įstatymas numato naujus lygių galimybių įgyvendinimo principus valstybės ir savivaldybių 
institucijose ir įstaigose (pastarieji įsigalios nuo 2014 m. spalio 1 d.).  

                                                        
14 Sacha Prechal and Susanne Burri, Gender Equality Law in 33 European Countries. Update 2010 (European 
Network Of Legal Experts In The Field Of Gender Equality. Commissioned by European Commission 
Directorate-General for Justice Unit JUST/D/2 Theme Equal Treatment Legislation, 2011), 116. 
15

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=212270&Condition2= 
16

 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=262423&p_query=&p_tr2= 
17

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372298&p_query=&p_tr2= 
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Nemaža dalis strateginių dokumentų bei teisės aktų yra skirti aktyvios įtraukties politikos formavimo, 
socialinės atskirties ir skurdo mažinimo klausimams spręsti. Nacionalinės politikos kontekste reikėtų 
išskirti šiuos dokumentus: 1) Nacionalinė antidiskriminacinė 2009–2011 metų programa; 2) 
Nacionalinė antidiskriminacinė 2008–2010 metų programa; 3) Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos 
socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008–2010 m.; 4) Nacionalinis pranešimas apie 
Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2006–2008 m.; 5) Nacionalinės 2010-
ųjų Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programa; 6) Konsoliduotas kovos su skurdu 
ir socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 m. priemonių sąrašas; 7) Konsoliduotas Nacionalinio 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano įgyvendinimo priemonių sąrašas (2005–2006 
m.); 8) Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
veiksmų planas (NAP); 9) Lietuvos Respublikos bendrasis aprėpties memorandumas (JIM); 10) 
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo 2002–2004 metais plėtros strategija; 11) 
Lietuvos Respublikos skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002–2004 metais programos 
įgyvendinimo 2004 metais metinė ataskaita; 12) Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, Lietuvos 
Respublikos skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002–2004 metais programa ir kt.  
 
Lygių galimybių įstatyme kaip vienodai svarbūs išvardyti tiek su kilme, tiek su socialine padėtimi 
susiję diskriminacijos pagrindai, o diskriminacija ir socialinė atskirtis siejama su socialinio 
pažeidžiamumo sąvoka. Praktika rodo, kad netiesioginei diskriminacijai atsirasti sąlygas sudaro 
socialinės atskirties veiksniai (raštingumas, kalbos mokėjimas ir pan.). Ypač tai aktualu romų 
integracijos srityje. 2008–2010 m. Nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties strategijas romai yra išskiriami kaip socialiai pažeidžiama grupė. 2008 m. buvo patvirtinta 
Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008–2010 metų programa, kurioje romai išskiriami iš kitų 
tautinių mažumų ir kartu yra apibrėžiami kaip socialinę atskirtį patirianti grupė. Ši programa buvo 
vykdoma Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV. 2010 m. ši programa buvo pripažinta 
netekusi galios. LR kultūros ministerijai buvo pavesta parengti Romų integracijos į Lietuvos 
visuomenę 2010–2012 m. programą.18 
 
Socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką kontekstą patikslina Aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (2010 m.)19. Remiantis šiuo aprašu, 
socialiai pažeidžiamų grupių integracija vykdoma taikant šias priemones: vietines užimtumo 
iniciatyvas, subsidijuojamą užimtumą, socialinių įmonių steigimą ir viešuosius darbus. Anot aprašo, 
priemonės, skirtos padidinti socialinę įtrauktį užimtumo srityje, yra orientuotos į socialines grupes, 
kurios patiria sunkumų integruodamosi į darbo rinką: tarp kitų tikslinių grupių paminėti jaunimas, 
etninių mažumų atstovai ir neįgalieji. Šiomis kryptimis vadovaujamasi ir teikiant ES struktūrinių 
fondų investicijas: integracija į darbo rinką laikoma pagrindiniu išteklių ir galios šaltiniu. 
 
Kaip matyti, pagrindinės Lietuvos strateginės kryptys suderinamos su struktūrinių ir sanglaudos 
fondų bendruoju reglamentu ir ESF reglamentu, bet Lietuvos įstatymai apriboja galimybes imtis 
pozityvių veiksmų ir galbūt dėl to į ištaisomąsias veiklas, kuriomis įtvirtinama lygybė, žiūrima itin 
atsargiai, jei nesama tokių veiklų patirties. 
 

                                                        
18 Viešosios politikos ir vadybos institutas and Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės Integracijos 

Paslaugų Socialiai Pažeidžiamų Ir Socialinės Rizikos Asmenų Grupėms Situacijos, Poreikių Ir Rezultatyvumo 

Vertinimas, Siekiant Efektyviai Panaudoti 2007–2013 M. ES Struktūrinę Paramą. 
19 http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=108 
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2.1.3. Ar pasirinktos tinkamos priemonės ir būdai lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetui įgyvendinti? 

Šiame skyriuje priemonių ir būdų prioritetui įgyvendinti tinkamumas buvo vertinamas atsižvelgiant į 
tikslinės grupės poreikius ir ES bei Lietuvos prioritetus šioje srityje. Planuojant ir įgyvendinant 
veiklas, kuriomis prisidedama prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo, svarbu išskirti 
diskriminaciją, atskirtį ir stereotipus, kaip tam tikrų grupių nepalankesnės padėties faktorius. 
Atskirtis ir stereotipai dažnai tampa diskriminacijos faktoriais ir tuomet diskriminaciją aptikti ir su ja 
kovoti būna sunkiau. Pavyzdžiui, viena moterų diskriminacijos priežasčių yra socialinė norma, kad 
moterims tenka daugiau globos darbų, romų diskriminacijos – žemas atskirtyje gyvenančių romų 
išsilavinimas, migrantų – tam tikrų paslaugų prieinamumas tik piliečiams ir pan. Pagal įstatymus ir 
susiklosčiusią praktiką skirtingas išsilavinimo, darbo patirties ar pilietybės traktavimas nėra 
diskriminacija – netiesiogine diskriminacija jis tampa tada, kai tarp skirtingų visuomenės grupių, 
apibrėžtų pagal lytį, amžių, tautybę ir pan., atsiranda atotrūkis išsilavinimo, darbo patirties ir kitose 
srityse.  
 
Vidinės intervencijų logikos stiprumas lyčių lygybės ir nediskriminavimo požiūriu tikėtinas tose 
veiksmų programose ir priemonėse, kurios taiko diferencijuotą požiūrį. O kitose priemonėse, ypač 
Ekonomikos augimo veiksmų programoje, trūksta logiškai susietos uždavinių-priemonių-produkto-
rezultato grandinės, kuri parodytų, kaip siekiama pakeisti diskriminuojamų grupių padėtį. 
Priemonėse ir projektuose, kuriuose poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui neplanuotas, gali 
atsirasti aktualių šiam prioritetui produktų ir rezultatų. Savo ruožtu priemonėse ir projektuose, 
kuriuose siekiama poveikio lyčių lygybei ir nediskriminavimui, jis taip pat gali pasireikšti įvairiu 
mastu ir įvairiais būdais, priklausomai nuo išorinių sąlygų. 
 
Kaip nustatyta anksčiau minėtame vertinime ir kaip patvirtino atlikti interviu, nėra pagrindo lyginti, 
kuris būdas efektyvesnis. Apklaustos NVO įspėjo, kad netaikant diferencijuoto būdo, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetas gali „pasimesti“, nes yra suvokiamas tik kaip teisės aktų laikymasis. 
Atliekant vertinimą, išryškėjo kai kurių įvairiuose etapuose į ES struktūrinių fondų investicijų 
įgyvendinimą įsitraukiančių veikėjų „gynybinis“ požiūris: lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimas gali sukurti papildomą administracinę naštą, ne visuose sektoriuose jis aktualus ir 
pasiekiamas. Tai rodo, kad greičiausiai trūksta strateginio požiūrio į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo įgyvendinimą, kuris turėtų atsispindėti įvertinus viešosios politikos formavimo 
ciklą. Šis ciklas suformuluotas pagal struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimo etapus ir jame aiškiai 
išskiriama, kuriuo etapu reikia nustatyti ir pagrįsti poreikį imtis pataisomųjų  veiksmų. Vienas iš 
pasiūlymų, gautų iš suinteresuotų pusių per tarptautinę ekspertų panelę, buvo būtinai išlaikyti 
antidiskriminacinę priemonę naujuoju struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu, kad struktūriniai 
fondai galėtų konkrečiai papildyti nacionalines antidiskriminacines politikas. 
 
19 paveikslas. Viešosios politikos įgyvendinimo ciklas.  

 

 
Šaltinis: sudarė autoriai. 
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Toks požiūris į lyčių lygybę ir nediskriminavimą leistų nukreipti pastangas ten, kur atliekant situacijos 
analizę, pastebėti netolygumai, nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje jie išryškėja. 
 
Taikant integruotą būdą, didelę reikšmę turi stebėsena, kuri parodo, ar į horizontaliuosius prioritetus 
buvo išsamiai atsižvelgta, nenustatant jų įgyvendinimui specialių priemonių. Stebėsena pagal su lyčių 
lygybe ir nediskriminavimu susijusias tikslines grupes vykdoma tik ŽIPVP (žr. efektyvumo dalyje). 
Kaip rodo moterų verslumo atvejo studija (žr. 1 priedo 1.4. skyrių), projektų lygmeniu geresnis 
situacijos suvokimas, netolygumų identifikavimas ir korekcinių priemonių planavimas gali prasidėti 
būtent nuo stebėsenos. Aptikus, kad formaliai neutralūs reikalavimai neleidžia skirtingoms 
visuomenės grupėms lygiai dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamose veiklose, turėtų būti 
planuojamos korekcinės priemonės. LGPC atstovė pažymėjo, kad kai kuriose srityse gali būti 
reikalingas ne subalansuotas dalyvių skaičius, o kompensuojamosios priemonės. Pasak ESFA atstovės, 
ministerijoms reikėtų pagalvoti, kokios paprastos, nebrangios, bet veiksmingos veiklos galėtų 
prisidėti prie šio prioriteto įgyvendinimo konkrečioje srityje ir taip sutelkti pastangas ir išteklius. 
Gerąja praktika iš Latvijos galima laikyti sektorines gaires, kurios nurodo, kokios grupės paprastai 
negauna lygios prieigos prie tame sektoriuje kuriamų produktų, paslaugų ir darbo vietų. 
 
Vertinant tinkamumą, pažymėtina skirtis tarp planavimo ir konkursinių priemonių. Žvelgiant 
planavimo lygmeniu, pagrindinė priemonė prioritetui įgyvendinti konkursinėse priemonėse yra 
atrankos kriterijų nustatymas (plačiau žr. 2.5.2. klausimą). Šiame kontekste išsiskiria SADM 
administruojamos priemonės, pvz., „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo 
skatinimas“, „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „VP1-1.1-SADM-06-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo 
skatinimas“. Šių priemonių projektuose numatyti konkretūs veiksmai – mokymai, konsultacijos ar 
kitas veiksmas bent viena iš šių temų:  
 
- moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo užimtumo srityje teisinis reglamentavimas;  
- moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo vietoje praktinis taikymas;  
- moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastys ir būdai jiems mažinti;  
- lygybės darboviečių kriterijai ir jų praktinis taikymas Lietuvoje ir ES;  
- kolektyvinių sutarčių, elgesio kodeksų, tyrimų ar pasikeitimo patirtimi ir gerąja praktika, susijusių 
su moterų ir vyrų lygiomis teisėmis, stebėsena; 
- moterų ir vyrų lygybės planai darbovietėse ir pan.20  
 
Šie aspektai taip pat privalo būti integruoti ir į viešinimą. Tokia LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos taikyta praktika gali būti gerosios praktikos pavyzdys planuojant kitas priemones.  
 
Viena populiariausių priemonių, taikant integruotą būdą, yra mokymai dalyviams (pvz. projekto 
„Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“ 
galutinėje ataskaitoje teigiamas poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui grindžiamas tuo, kad 
mokymuose bei rezultatų pristatymo renginiuose buvo įtraukti pranešimai dėl lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principų). Pasak SADM atstovo, dažnai projektų vykdytojai nori gauti papildomų 
balų už horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą, bet didelė dalis į tai žiūri formaliai. Moterų 
informacijos centro (toliau – MIC) atstovės teigimu, mokymai naudojami siekiant „užsidėti pliusą“, 
bet ir jų tvarumas abejotinas – veiksmingesnės būtų pareigybės tiesiogiai dirbti su šiais prioritetais, 
ypač savivaldos lygmeniu, kur tokių kompetencijų ir politinės valios šiam prioritetui įgyvendinti labai 
trūksta. Tačiau pareigybių steigimas nėra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų investicijų, išskyrus 
techninę pagalbą ES veiksmų programoms įgyvendinti. ESFA atstovė suabejojo, ar mokymai kiekviena 
prioritetine tema tinka kiekviename sektoriuje ir projekte.  
 

                                                        
20 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,  „Priemonės ‘VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų 

išteklių tobulinimas įmonėse’ projektų finansavimo sąlygų aprašas“. Priedas Nr. 3. 
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Diferencijuoto būdo pavyzdys – VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas 
gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ antrasis kvietimas 
teikti paraiškas, pagal kurį buvo skiriamos stipendijos doktorantams ir mokslininkams, grįžtantiems į 
darbą po tėvystės/motinystės atostogų, susigrąžinti kvalifikaciją bei pasiruošti tolimesnei mokslinei 
darbinei veiklai. Nors šios priemonės projektai prisidėjo sprendžiant struktūrinės diskriminacijos 
problemas aukštajame moksle, kitos šiai sričiai skirtos intervencijos (ypač finansuojamos EAVP 
lėšomis) stokojo lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimo. 
Planavimo priemonėse taip pat esama išsamaus ir daugiaplanio lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto integravimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, Darbo biržos priemonėse kiekybiniai siekiai formuluoti 
pagal situaciją darbo rinkoje (pvz., profesinės reabilitacijos projekte), numatyta lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą akcentuoti viešinant projektą. Skirtingai nei daugelyje projektų, kuriuose dirbama 
su diskriminaciją patiriančiomis grupėmis ir laikoma, kad pakanka atsižvelgti į vienos grupės 
poreikius, Darbo biržos priemonėse neįgaliesiems taikytas ir lyčių aspekto integravimas: iškelti siekiai 
ir rodikliai pagal lytį. Tarptautinėje ekspertų panelėje socialiniai partneriai minėjo, kad reikėtų labiau 
akcentuoti savivaldos įsitraukimą į prioriteto įgyvendinimą. Jei atsirastų regioninio planavimo 
priemonių, skirtų lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimui diferencijuotu būdu, būtų 
sumažintas spaudimas nedidelio biudžeto konkursinėms priemonėms, kurios verčia NVO konkuruoti 
tarpusavyje. 
 
Taikant diferencijuotą būdą, dažniausiai pasirenkama konkreti grupė ar individų kategorija – mažiau 
yra kompleksinio, įvairioms grupėms skirto požiūrio pavyzdžių. Lyčių lygybės požiūriu moterys, ypač 
patiriančios daugialypę diskriminaciją, ESF priemonėse dažnai traktuojamos kaip dar viena 
diskriminuojama ar  nuo darbo rinkos nutolusi grupė – tokiu atveju finansuojamos specialios veiklos, 
siekiant padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. ESF poveikio lyčių lygybei vertinime pabrėžiama, 
kad apie pusė ESF finansuotų priemonių galima pavadinti „moterų mokymu“ – tai paklausos pusės 
veiklos, kuriomis moterims suteikiama įvairių įgūdžių. Visoje ES tokio požiūrio laikėsi 48 proc. ESF 
priemonių, Lietuvoje – 55 proc.21 Toks požiūris laikomas tinkamu, jei jį pagrindžia tikslinės grupės 
poreikių analizė. Tačiau tyrimai rodo, kad nelygybės priežastis yra ne vien įgūdžių trūkumas, bet ir 
stereotipai, darbdavių nuostatos, subtilesnių netiesioginės diskriminacijos mechanizmų 
nesuvokimas.22 Susitelkiant tik ties mokymais, diskriminaciją patiriančios grupės nebūtinai taps 
konkurencingesnės darbo rinkoje. Kai kada bet koks diskriminaciją patiriančios grupės padėties 
gerinimas laikomas prisidedančiu prie nediskriminavimo. Tačiau tai nebūtinai padeda pakeisti 
diskriminacinę praktiką: pvz., sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimas neįgaliesiems gali padėti 
jiems tapti aktyvesniems. Kita vertus, diskriminuojami gali būti ir geresnės sveikatos, mažesnio 
laipsnio negalią turintys asmenys, nes jiems nebūna numatytos tikslinės veiklos. Taigi, neįgaliųjų 
sveikatos ar gyvenimo sąlygų pagerinimą galima laikyti antidiskriminacine priemone tik tada, jei 
aptikta, kad neįgalieji patiria diskriminaciją sveikatos priežiūros, būsto ir pan. srityse.  

                                                        
21 GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender Equality. 
Synthesis Report (Birmingham: Commissioned by European Commission, Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities, 2011). 
22 Viešosios politikos ir vadybos institutas and Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės Integracijos 
Paslaugų Socialiai Pažeidžiamų Ir Socialinės Rizikos Asmenų Grupėms Situacijos, Poreikių Ir Rezultatyvumo 

Vertinimas, Siekiant Efektyviai Panaudoti 2007–2013 M. ES Struktūrinę Paramą. 
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Blogoji praktika: nejautrus žodynas ir į tikslinės grupės poreikius neatsižvelgiantis 
mokymas 
Interneto svetainėje esparama.lt pateikiami produktų, sukurtų įgyvendinant projektus, pavyzdžiai. 
Vienas jų – interneto svetainė www.studijuoktobulek.lt. Oficialus aprašas skelbia, kad „svetainė 
pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems asmenims: informacija internetinėje erdvėje yra lengvai 
prieinama judėjimo, regos ir klausos negalias turintiems asmenims.“ Iš tikrųjų ji nėra prieinama: 
naudojami pelės užvedimu valdomi meniu, nepatogūs motorikos sutrikimų turintiems asmenims, 
mirgančios spalvos, blaškančios tam tikras regos negalias turinčius asmenis, nėra jokių 
pasirinkimų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (didesnis tekstas, didesnis kontrastas, 
garsas ir pan.), netgi kontaktinis el. pašto adresas – oranžinis oranžiniame fone. 

 
Dar viena blogoji praktika – verslumo modulis negalią turinčių suaugusiųjų mokymui, kurio tekste 
neįgalumas net neminimas23. Abejotinos vertės praktiniai pratimai, kurie skirti paaugliams, o ne 
neįgaliesiems. Visoje priemonėje jaučiamas asmenų su negalia infantilizavimas, prielaida, kad 
jiems trūksta elementarių žinių apie ekonomiką.  

 
Kitokios problemos pastebimos metodinėje priemonėje apie motyvaciją24. Neįgalumas minimas 
visame tekste, bet priemonės aprašyme aptinkama socialiai nejautrių formuluočių. Nors tikslas yra 
paskatinti neįgaliuosius atpažinti savo stipriąsias puses, nepalankūs teiginiai prisideda prie 
papildomo neįgaliųjų stigmatizavimo: didžioji jų dalis „kaltina“ neįgaliuosius netinkamomis 
nuostatomis ir elgesiu, o darbdaviai blogiausiu atveju tik „neinformuoti“, o ne atsakingi. 

 
Tarpinę padėtį tarp integruotą ir diferencijuotą požiūrį taikančių užima priemonės, kurios nėra 
suformuluotos kaip vertikalios, bet diskriminaciją patiriančios grupės užima svarbią vietą tikslinėje 
grupėje, pvz., priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką“. Į ją įeina ir priemonės, skirtos romų integracijai. Romų įtraukties strategija 
yra ir viena iš ex ante sąlygų naujajam laikotarpiui. Lietuvoje 2012 m. priimtas Veiksmų planas dėl 
romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2012–2014 m.  Pagrindinės veiksmų plane išskirtos sritys – 
romų švietimas, dalyvavimas darbo rinkoje, įgūdžių plėtra ir visuomenės tolerancijos romams 
skatinimas. Numatyta šias priemones finansuoti iš valstybės biudžeto, struktūrinių fondų ir EK 
programos PROGRESS. Iki 2014 m., t. y., prieš prasidedant naujam laikotarpiui, pasižadama priimti 
naują teisės aktą dėl romų padėties gerinimo priemonių.  
 
Geroji praktika: individualizuota pagalba 
2011 m. ŽIPVP metinėje ataskaitoje kaip geroji praktika šioje srityje išskiriamas Jungtinių Tautų 
vystymo programos projektas „Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje 
priemonės“. Jungtinių Tautų vystymo programa administruoja projekto veiklas, o jas vykdo ir su 
tikslinėmis grupėmis dirba projekto partnerių darbuotojai iš VšĮ Romų visuomenės centro, VšĮ SOPA 
ir Vilniaus miesto socialinės paramos centro. Interviu su Romų visuomenės centro atstove patvirtino 
šio projekto teigiamą įnašą ne tik į romų padėties gerinimą, bet ir į projekto partnerių geresnį 
įsigilinimą į romų poreikius. Pasak jos, daug aspektų buvo suderintų taip, kad atitiko daugelį romų 
kultūros ypatumų. Pavyzdžiui, vaikai, lankantys centrą, bendrojo lavinimo mokyklose gaudavo 
nemokamą maitinimą, o lankomumą padėjo užtikrinti šalia gyvenančių romų šeimas gerai 
pažįstantys asistentai. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas romų įtraukimo į darbo rinką ir 
dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksas. Projekto metu teikta struktūruota individuali 
pagalba – mokymas darbo vietoje, socialinių įgūdžių lavinimas, kita socialinė pagalba, individualios 
konsultacijos, įdarbinimo tarpininkų paslaugos. Buvo parengtos metodinės rekomendacijos 

                                                        
23 http://www.esparama.lt/esf-produktai?id=090bdd5380187b09. 
24 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2009_Motyvacijos_Neigaliuju_integracija.pdf 
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įdarbinimo specialistams, įdarbinimo modelis tarpininkavimo specialistams bei socialinių įgūdžių 
lavinimo programa romams. Projekto veiklose sudalyvavo 119 romų iš Kirtimuose esančio taboro, 
Vilniaus miesto bei Eišiškių bendruomenės romai. Romai turėjo galimybę dalyvauti socialinių įgūdžių 
mokymuose, lietuvių kalbos mokymuose, verslumo įgūdžių mokymuose, konsultuotis individualiai, 
vertinti savo galimybes pradėti verslą. 10 romų, kurie sėkmingai baigė mokymus darbo vietoje, buvo 
įdarbinti. Po projekto veiklų įsidarbino 29 romai. 

 
Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Bahtalo Drom“ išsiskyrė tuo, kad iniciatyva buvo perleista romų 
organizacijoms. Pasak projekto vadovės, svarbiausias tikslas buvo dalyvaujančius romus padaryti ne 
pasyviais paramos gavėjais, o aktyviais verslų ir darbo vietų kūrėjais. Sėkme laikoma tai, kad kai kurie 
romai išmokyti legalizuoti savo veiklas, pvz., būrimo paslaugas, dainų ir šokių kolektyvus. Tačiau 
apyvartinių lėšų trūkumas ir dažni projekto veiklų keitimai nukėlė projekto pradžią ir, SADM bei ESFA 
nuomone, šis projektas kol kas nevyksta sėkmingai, bet, pasak ESFA atstovės, nesiryžtama nutraukti 
tokioje jautrioje srityje įgyvendinamo projekto. Projekto vadovė vertinimo komandai parodė, kokių 
sunkumų iškyla motyvuojant tikslinę grupę dalyvauti projekto veiklose, surinkti iš dalyvių įvairias 
pažymas ir pan. Kad dirbant su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis iškyla sunkumų bandant 
pasiekti rodiklius, patvirtino ir kitos apklaustos NVO. Šios problemos pagrindžia SADM atstovo 
pasiūlymą ateityje atskirti nemotyvuotų grupių pritraukimą arčiau darbo rinkos ir pagalbą 
motyvuotoms grupėms ją pasiekti (pvz., „Bahtalo Drom“ projekte mokymai apie įmonių formas ir 
apskaitą padėjo keturioms savo srityje jau dirbančioms romėms legalizuoti savo verslus). 
Konsensusas dėl šio pasiūlymo buvo pasiektas ir tarptautinėje ekspertų panelėje. 
 
Europos Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. komunikate „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. 
Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (KOM(2010) 636 galutinis) pabrėžia, kad „neįgaliųjų skurdo 
lygis yra 70 proc. didesnis už vidutinį iš dalies dėl menkų galimybių įsidarbinti.“ EK taip pat pažymi, 
kad „vidutiniškai ES–27 tik 5 proc. viešųjų svetainių visiškai atitinka prieinamumo standartus“ – tai 
dar viena aktuali sritis Lietuvoje įgyvendinamoms ES struktūrinių fondų investicijų programoms, 
kurios potencialas nėra visiškai išnaudotas. Kalbant apie neįgaliuosius, lyginant su kitomis 
diskriminaciją patiriančiomis grupėmis, labiausiai akcentuojamos atstatomosios priemonės jų 
padėčiai pagerinti. 
 
2010 m. ŽIPVP ataskaitoje išskiriamas VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centro“ įgyvendinamas 
projektas, kurio metu sukurti 4 nauji neįgaliųjų gebėjimų įvertinimo bei konkrečias perspektyvas 
nustatantys modeliai, orientuoti į protinę, psichinę ir kompleksinę negalią, bendruosius susirgimus 
turinčius asmenis. Taip pat išskiriamas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
kartu su partneriais įgyvendintas projektas „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“, 
kurio metu ypač akcentuotas nediskriminavimas dėl negalios, sveikatos, amžiaus ir kitų visuomenei 
jautrių temų, kurios aktualios ir visuomenės sveikatos kontekste. Skirtingai nei kitoms šio prioriteto 
įgyvendinimui aktualioms grupėms, neįgaliųjų dalyvavimui buvo numatyti kiekybiniai siekiai, 
metinėse ataskaitose pateikiama išsami stebėsena. 
 

Geroji praktika: patirties perdavimas, identifikuojant netiesioginę diskriminaciją 
Tyrimuose25 pastebėta, kad jaunąjį tyrėją apibrėžiant kaip asmenį iki 35 m., o atranką dalyvauti 
veiklose vykdant pagal paskutinių penkerių metų publikacijų skaičių, atsiranda netiesioginė vaikų 
turinčių moterų diskriminacija, nes būtent tokio amžiaus jos dažniausiai laikinai pasitraukia iš darbo 
rinkos. Tai turi neigiamos įtakos moterų mokslinei karjerai ir mobilumui. Kaip paaiškėjo interviu su 
Finansų ministerijos atstovais metu, informacijos apsikeitimas tarp projektų įgyvendintojų prisidėjo 
prie šios praktikos kaitos: Lietuvos mokslų tarybos priemonėse pradėtas taikyti jaunojo tyrėjo 

                                                        
25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Struktūrinių fondų panaudojimo poveikis 

lyčių lygybės politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant Europos Sąjungos lyčių lygybės strateginių tikslų“ 
(Vykdytojas: Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras, 2008). 
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apibrėžimas, kaip tyrėjo, gavusio daktaro laipsnį per ne daugiau kaip 7 metus, į kuriuos 
neįskaičiuojamos motinystės/tėvystės atostogos. Tačiau pačiose LMT projektų paraiškose ir 
galutinėse ataskaitose, remiantis SFMIS duomenimis, tai nėra numatyta. Stažuočių įgyvendinimo 
projekte teigiama, kad lyčių lygybė ir nediskriminavimas įgyvendinami, kai „teikiant bei vertinant 
paraiškas bus atsižvelgiama tik į mokslininko mokslinius pasiekimus bei mokslinę patirtį“. Projekte 
„III pakopos studijų programų, susijusių su biotechnologijos ir bioinformacijos NKP tematika, 
įgyvendinimas VU, LSMU, VDU ir IMC“, kur galima tikėtis pasireiškiant lyčių segregaciją, 
prisitaikymo prie skirtingų įsipareigojimų turinčių tyrėjų poreikių taip pat nenumatyta. 

 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetų sėkmingam įgyvendinimui svarbus yra kito 
horizontalaus ES struktūrinių fondų investicijų principo – partnerystės – taikymas, užtikrinantis 
suinteresuotųjų pusių įtraukimą į programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir atsiskaitymo 
procesus. Tačiau atliktas partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas26 parodė, kad 2007–2013 m. 
ES struktūrinių fondų investicijų planavimo etapu partnerystė daugiau buvo suprantama kaip 
informavimas, bet ne dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Programų įgyvendinimo ir 
stebėsenos metu partnerystė yra institucionalizuota, įtraukiant partnerius į Stebėsenos komiteto 
sudėtį, tačiau stokojama partnerių įtraukimo ankstyvajame sprendimų priėmimų procese tarpinių 
institucijų lygmeniu, kuomet būna svarstomi ir derinami specialieji atrankos kriterijai ir projektų 
finansavimo sąlygų aprašai. Kita vertus, partnerystės principo įgyvendinimą gali riboti partnerių 
gebėjimų, patirties ir motyvacijos stoka27. Parengtose Partnerystės principo taikymo gairėse 
nurodyta, kad tiek ESF, tiek ERPF ir SaF atvejais turi būti užmegzta partnerystė su organizacijomis, 
sukaupusiomis ekspertinių žinių ir patirties lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityse. Šiuo metu 
tokios institucijos ir organizacijos dalyvauja Stebėsenos komitete28, tačiau tarpinių institucijų 
lygmeniu bendradarbiavimas yra ribotas, ypač ERPF ir SaF (išskyrus SADM ir ŠMM) atvejais. 
 
Svarbus vaidmuo įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą tiek diferencijuotu, tiek 
integruotu būdu tenka NVO, todėl svarbu atsižvelgti į jų poreikius. Interviu metu paaiškėjo, kad NVO 
nemažai trukdžių sukelia apyvartinių lėšų stygius. Atliekant mokėjimus po to, kai patiriamos išlaidos, 
NVO apyvartinių lėšų gali pasiimti tik iš kitų įgyvendinamų projektų, tačiau ir už juos joms dažniausiai 
tenka atsiskaityti. Tai apriboja NVO gebėjimus veiksmingai įgyvendinti projektus – pasak kai kurių 
apklaustų NVO, esant pasirinkimui, lengviau yra tiesiogiai siekti Europos Komisijos ar tarptautinių 
institucijų nei ES struktūrinių fondų paramos finansavimo. Šią problemą ateityje būtų galima spręsti 
sukuriant NVO garantinį fondą arba lengvatinių paskolų sistemą. 
 
Apibendrinant, 2007–2013 m. laikotarpiu pasirinktas mišrus lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimo būdas, kuris atitinka situaciją šalyje ir į skirtingus paramos lygmenis įsitraukusių 
asmenų žinias ir patirtį. Labiausiai į tikslinių grupių poreikius atsižvelgta taikant diferencijuotą būdą, 
ypač konkursinėse priemonėse, bet esama ir labai sėkmingų planavimo priemonių. Per daug dėmesio 
buvo mokymams – tinkamesnis būtų įvairesnių priemonių rinkinys, įtraukiant viešinimą ir kryptingai 
planuojant paramos pasiskirstymą tarp tikslinių grupių, kaip Darbo biržos projektuose. 
 

                                                        
26 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, LR finansų ministerija, „Partnerystės principo įgyvendinimo 
įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimas“, 2010 m. birželio 30 d. 
27 Ten pat, 35 psl. 
28 Šiuo metu į Stebėsenos komiteto sudėtį yra įtraukti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai, 
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
ir  Moterų informacijos centro atstovai. 
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2.1.4. Ar veiksmų programų rezultatai ir poveikis atitinka moterų ir vyrų 
poreikius ir interesus, tenkinant lygių galimybių reikalavimus jiems 
atitinkamoje srityje? 

Nuoseklios intervencijų logikos lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektu trūkumas neleido VP 
lygmeniu identifikuoti, kuriuos poreikius norėta patenkinti ir ko norėta pasiekti – nustatyti tik su 
neįgaliųjų dalyvavimu ir įdarbinimu susiję siekiai, o intervencijos planavimas vykdomas atsižvelgiant 
labiau į strateginį kontekstą nei poreikius. Taigi šiame vertinime daugiausia įrodymų yra kokybinio 
tipo ir/arba jie renkami „iš apačios į viršų“. 
 
Svarbu pažymėti, kad poreikiai, susiję su lyčių lygybe ir nediskriminavimu, turi būti nustatomi 
ekspertinio vertinimo būdu: neužtenka strateginiu lygmeniu apžvelgti įvairių grupių padėtį (iš to 
sunku nuspėti, kodėl ji tokia tampa) ar apklausti tikslines grupes (nes nepalankesnėje padėtyje 
esantys individai gali nesuvokti diskriminacijos, ją laikyti natūralia arba nežinoti, kokių privilegijų 
turi palankesnėje padėtyje esantys individai). Todėl sukonkretinant, kaip galima apibrėžti vyrų ir 
moterų poreikius šiame vertinime, siekiama atsakyti į klausimą, kokie veiksniai, kuriuos galima veikti 
viešojo sektoriaus intervenciją, turėtų pasikeisti, kad keistųsi nepalanki, diskriminuojanti padėtis. 
Pabrėžtina, kad viešojo sektoriaus intervencijos turėtų ne vien padėti nepalankesnėje padėtyje dėl 
lyties esantiems asmenims, bet ir aktyviai perskirstyti išteklius ir ardyti galios struktūras, kurios 
priskiria asmenims stereotipinius lyčių vaidmenis29. 
 
Išskiriamos keturios lyčių nelygybės vertinimo dimensijos: teisės, ištekliai, dalyvavimas, vertybės ir 
normos30. EIGE duomenimis, Lietuvoje moterys dalyvauja darbo rinkoje aktyviau ir dirba ilgiau nei 
ES vidurkis. Tačiau jos patiria daugiau rizikų darbe, turi mažiau galimybių naudotis lankstaus 
užimtumo formomis, mažiau dalyvauja mokymesi visą gyvenimą nei vyrai. Tikėtina, kad tai susiję su 
tendencija, kad Lietuvoje moterys turi keleriopai mažiau laisvalaikio nei vyrai ir dvigubai daugiau 
laiko skiria vaikų priežiūrai, keturgubai – namų ruošos darbams, lyginant su vyrais31. Arčiausiai ES 
vidurkio Lietuva yra sveikatos ir žinių srityse. Tačiau, kaip rodo šiemet atlikta apklausa, nepaisant 
aukšto moterų išsilavinimo lygio, joms menkai atstovaujama aukštesniuose akademinės hierarchijos 
lygmenyse ir net moterys mokslininkės akademinėje bendruomenėje stumiamos į pagalbinius 
vaidmenis dėl įsitvirtinusių stereotipų. Taigi, aukštesnis moterų išsilavinimas dar negarantuoja 
geresnių karjeros galimybių.32 Tam tikrus tikslinių grupių poreikius atskleidžia ir situacijos analizė. 
Kiekvienais metais ŽIPVP metinėse ataskaitose identifikuojami aktualūs poreikiai: 2007 m. pabrėžta, 
kad krizė padidino abiejų lyčių individų nedarbą, pabrėžė menką moterų atstovavimą MTTP; 2009 m. 
pateiktas bedarbių skaičiaus atotrūkis tarp skirtingų lyčių, užsiminta apie atlyginimų mažėjimą, bet 
nepaminėtas atlyginimų atotrūkis tarp moterų ir vyrų; 2010 m. pažymėta, kad vyrų nedarbas pradėjo 
mažėti.  
 
Interviu su už ŽIPVP atsakingais Finansų ministerijos darbuotojais parodė, kad poreikių analizė 
skatinama sudarant ministerijų kuruojamas priemones. Ne visuose sektoriuose esama 

                                                        
29 Public Policy and Management Institute, Net Effect, and Racine, Study on the Translation of Article 16 of 
Regulation EC 1083/2006 for Cohesion Policy Programmes 2007-2013 Co-financed by the ERDF and the Cohesion 

Fund (Commissioned by the European Commission, DG Employment, social affairs and equal opportunities, 
September 2009), 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/eval2007/art16_gender_en.htm. 
30 European Commission, A Guide to Gender Impact Assessment (Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 1998). 
31 Moterų informacijos centras, Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje 2009: moterų ir vyrų padėties pokyčių 
visose srityse išplėstinis tyrimas ir vertinimas (Vilnius, 2009). 
32 Inga Žalėnienė, Ona Gražina Rakauskienė, and Danguolė Grigolovičienė, “Gender Equality in the Lithuanian 
System of Education and Science,” European Scientific Journal 9, no. 17 (2013): 282–302. 



49 
 

diskriminuojančių praktikų, todėl, pasak Finansų ministerijos darbuotojų, per priemones galėtų būti 
išgrynintos galimybės daugiau dėmesio skirti nelygybei ten, kur ji identifikuota. O štai SADM teigia, 
kad ministerijos negali atlikti poreikių analizės „iš viršaus“ itin kompleksiškam objektui – būtent 
todėl projektų vykdytojams palikta daug laisvės spręsti, kokią poreikių analizę atlikti ir kokiais 
metodais. SADM pripažįsta, kad tai ne visada pasiteisina – projekto vykdytojų patirtis ir konteksto 
išmanymas nebūtinai duoda geriausią rezultatą. ESFA pripažino, kad poreikių analizė projektuose 
dažniausiai būna formali.  
 
Vertinimui surinkti duomenys parodė, kad pagrindiniai informacijos apie poreikius šaltiniai buvo 
akademiniai tyrimai, ankstesnė projektų vykdytojų arba partnerių patirtis ir užsienio valstybių 
patirtis.  
 

Geroji praktika: poreikius identifikuoti padeda užsienio partneriai 
Labdaros ir paramos fondas Socialinių inovacijų fondas pagal 1 prioriteto priemonę ,,Socialinės 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendindamas projektą 
„Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)“, organizavo mokymus Suomijoje 
ir Vokietijoje, kurių metu projekto vykdytojo vykdantysis personalas išmoko kurti ir įgyvendinti 
novatoriškus mokymo metodus, skirtus socialinėms problemoms spręsti. 
 
VšĮ „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ įgyvendina projektą „MOMA: Mobilios mamos – naujos 
kartos darbuotojos“, kuriame, pasitelkiant Danijos ekspertų patirtį, numatyta sukurti bendrą 
produktą – informacinio ir savitarpio pagalbos centro veiklos modelį moterų įtraukimui į darbo 
rinką (ŽIPVP 2010 m. ataskaita). 

 
Atvejo studijose matyti, kad Ūkio ministerijos verslumo skatinimo priemonės remiamas projektas 
pamažu įtraukė lyčių lygybės dimensiją. Tačiau įgyvendinančiosios agentūros pabrėžė, kad 
nereikalavo daugiau nei formaliai nustatyta, o kai kada sunkiai galėjo įsivaizduoti, kaip ne ESF 
projektai galėtų prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo. 
 

Geroji praktika: globos naštos palengvinimas mokymų dalyviams 
Kauno moters užimtumo informacijos centro ir 11-os partnerių įgyvendinamas 597 429 eurų 
vertės projektas „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ 
(VP1-1.1-SADM-04-K-01-002). Nedirbantys tėvai savo vaikus atsiveda į moters užimtumo 
informacijos centruose vykdomus mokymus ir konsultacijas: tuo metu, kai tėvai mokosi, jų vaikus 
atskiruose kambariuose prižiūri vaikų auklės (ŽIPVP 2011 m. ataskaita, atvejo studija 1 priedo 1.2. 
poskyryje). 

 
Interviu su SADM atstovais parodė, kad itin skirtingoms grupėms taikomos vienodos sąlygos (po 
pertraukos į darbo rinką grįžtančioms moterims, atskirties grupėms ir pan.). SADM siūlo ateityje, 
ypač darbo rinkos priemonėse, aiškiai atskirti nemotyvuotų individų motyvavimą ir pagalbą 
motyvuotiems individams – šios dvi grupės reikalauja skirtingų priemonių. Tai patvirtina ir Europos 
socialinio fondo finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas, kuriame matoma, kad darbo rinkos priemonių efektyvumą lemia išoriniai faktoriai, 
pavyzdžiui, žema bedarbių motyvacija. Interviu su MIC atstove metu aptartas moterų verslumo 
projektas identifikavo, kad motyvacijos pradėti verslą dažnai pakanka, bet trūksta ryžto, žinių. 
Projektų vykdytojai, dirbantys su nemotyvuotais individais, rizikuoja nepasiekti nustatytų rodiklių, 
todėl, pasak SADM atstovo, kyla rizika sukelti vadinamąjį „grietinėlės nugriebimo“ (angl. creaming) 
efektą – pasirinkti jau motyvuotas grupes, su kuriomis dirbant lengviau pasiekti rodiklius, nuošalyje 
paliekant pažeidžiamiausias grupes. Tačiau interviu su FM atstovais patvirtino, kad projektų, 
kuriuose dirbama su itin pažeidžiamomis grupėmis, vykdytojai nėra baudžiami, jei nepasiekia 
numatytų rodiklių, tuo atveju, jei pagrindžiama, kodėl taip įvyko. 
 
Taigi, galima daryti išvadą, kad poreikių nustatymas yra paliekamas projektų lygmeniui ir remiasi 
akademiniais tyrimais bei vykdytojų patirtimi, ypač diferencijuotose priemonėse. Tačiau 
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partnerystės principas galėtų padėti projektuose išmoktas pamokas perkelti į aukštesnį 
įgyvendinimo lygmenį. 
 

2.2. LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO 
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO 
PAKANKAMUMAS 

Vertinant prioriteto įgyvendinimo pakankamumą nagrinėjama, ar išnaudotos visos ES struktūrinių 
fondų investicijų teikiamos galimybės ir ar pakankamai atsižvelgta į ES struktūrinių fondų investicijų 
reglamentų reikalavimus. Lyginant su kitomis šalimis, Lietuvoje šis vertinimas dažniausiai būna 
ekspertinis. 
 

2.2.1. Ar pakankamai Lietuvoje išnaudojamos ES struktūrinių fondų 
investicijų teikiamos galimybės, sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo problemas?  

Operacionalizuojant šį klausimą, iškelti išsamumo, masto ir inovatyvumo kriterijai (kitaip tariant, 
analizuojama ar lyčių lygybė ir nediskriminavimas įgyvendinti visuose paramos įgyvendinimo 
etapuose, ar pasiekė visas grupes, kurias buvo prasminga pasiekti, ir ar sukūrė ką nors, ko nebuvo be 
ES paramos). Apibendrintai galima pastebėti, kad nė pagal vieną iš šių kriterijų ES paramos 
galimybės nebuvo išnaudotos pakankamai, bet projektų lygmeniu surasta inovatyvių sprendimų, 
kurie galėtų būti išplatinti naujuoju laikotarpiu. 
 
Kalbant apie išsamumą, Bendrojo reglamento 16 straipsnio įgyvendinimo ERPF ir Sanglaudos fonde 
studijoje33, taip pat Finansų ministerijos 2009 m. parengtame Horizontaliųjų prioritetų vadove 
pateikiami kontrolinių klausimų, į ką atkreipti dėmesį įgyvendinant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetą, sąrašai: 

� Konteksto analizė: ar identifikuojami lyčių nelygybę ar kitokią diskriminaciją patiriančių 
tikslinių grupių poreikiai, įgyvendinimui kylantys iššūkiai? 

� SSGG analizė: ar minimi lyčių lygybė ir nediskriminavimas? 
� Programos prioritetai: ar pabrėžiami lyčių lygybė ir nediskriminavimas? 
� Ar įvardijamos specifinės priemonės ir prieigos lyčių lygybei ir nediskriminavimui įtvirtinti? 
� Ar remiamasi nacionaliniais teisės aktais, strategijomis ir iniciatyvomis, užtikrinant lyčių 

lygybę ir nediskriminavimą? Ar tęsiamos praėjusiu programiniu laikotarpiu pradėtos šioje 
srityje sėkmingos veiklos? Ar ES finansavimas naudojamas nacionalinėms programoms 
papildyti? 

� Ar konsultuojamasi su už lygias galimybes atsakingomis institucijomis, šioje srityje 
dirbančiomis NVO? Kokie yra partnerystės mechanizmai? Ar partneriai dalyvauja vertinant 
programą, stebėsenoje, atrenkant projektus? 

 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimo projektuose tema buvo surengtas Lietuvos 
verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo nario Iljos Malkino pristatymas HP įgyvendinimo 
priežiūros darbo grupei. Pranešėjas priminė, kad verslo sektoriuje šiuo metu niekas neskatina ir 

                                                        
33 Public Policy and Management Institute, Net Effect, and Racine, Study on the Translation of Article 16 of 
Regulation EC 1083/2006 for Cohesion Policy Programmes 2007-2013 Co-financed by the ERDF and the Cohesion 

Fund. 
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nemotyvuoja numatyti papildomų veiklų, kurios prisidėtų prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo. Ilja Malkinas pateikė keletą pasiūlymų geresniam įgyvendinimui: 
� Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – PFSA) numatyti konkrečias veiklas, kurios 

prisidėtų prie horizontalių prioritetų įgyvendinimo; 
� PFSA detalizuoti, kaip projektas gali atitikti horizontaliuosius prioritetus; 
� PFSA numatyti, kad pareiškėjas, pvz., 5 proc. projekto vertės turi skirti horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimo veikloms; 
� Motyvuoti pareiškėjus suteikiant papildomus balus už veiklas, aktyviai prisidedančias prie 

horizontaliųjų  prioritetų įgyvendinimo; 
� Aktyviai komunikuoti su pareiškėjais, patariant kokias priemones būtų galima numatyti 

projektuose (pvz., dalijamąją medžiagą parengti regos negalią turintiems žmonėms, 
įvažiavimai į pastatą skirti judėjimo negalią turintiems žmonėms ir t. t.). 

 
Kaip rodo 2011 m. Horizontaliųjų prioritetų darbo grupėje pateikta apžvalga, Finansų ministerija 
išskiria projekto rengimo, įgyvendinimo ir viešinimo etapus. Kaip parodė įgyvendinimo etapų 
analizė, išsamiausiai lyčių lygybę ir nediskriminavimą atspindi Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programa. Ypač išsiskiria SADM priemonės: 
� 1 VP 1 prioriteto (SADM) finansavimo sąlygų aprašuose šis bendrasis projektų atrankos 

kriterijus yra detalizuotas – projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad projektuose nėra 
numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principams įgyvendinti, turi būti atsižvelgiama į specifinius moterų ir vyrų poreikius bei 
problemas, projektuose skatinamas nediskriminavimo principų įgyvendinimas.  

� 1 VP 1 prioriteto (SADM) 2010 m. projektuose buvo įgyvendintos tokios priemonės: šeimai 
palankių darboviečių plėtra, lanksčių darbo formų tiek vyrams, tiek moterims vystymas, 
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugų plėtra bei jų prieinamumo didinimas, 
vyresnio amžiaus ir neįgaliesiems asmenims reikalingų globos paslaugų vystymas, 
nestacionarių socialinių paslaugų šeimose globojamiems asmenims plėtra, mokymų ir 
informacinės medžiagos moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminacijos klausimais parengimas, 
moterų verslumo skatinimas bei moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką, ir 
vyresnio amžiaus moterų skatinimui dirbti skirti mokymai (pagal FM pateiktą apžvalgą HP 
grupėje, 2011 m.). 
 

Apžvelgiant, kaip per įgyvendinimo laikotarpį keitėsi SADM konkursinių priemonių PFSA, matyti, kad 
kriterijai buvo papildyti, sukonkretinti, o reikalavimai griežtėjo. Kita vertus, itin didelis skirtumas 
matyti tarp konkursinių ir valstybinio/regioninio planavimo priemonių. Planavimo priemonėse 
institucijos turi daugiau galimybių įgyvendinti savo viziją, įskaitant ir lygių galimybių planus. Kaip 
minėta anksčiau, Darbo biržos priemonėse į lyčių lygybę atsižvelgta ir diferencijuotu, ir integruotu 
būdu. Tačiau dažniausiai reikalavimai planavimo priemonėms mažiau aiškūs, todėl didesnė 
institucijų „tvarkymosi kaip įprasta“ (angl. business as usual) tikimybė, o tai nėra palanku 
veiksmingam lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimui, ypač jei institucijoje tam iš anksto 
nebuvo politinės valios ir atitinkamų kompetencijų. Konkursinėse priemonėse PFSA pastūmėja 
dalyvius įdėti daugiau pastangų, todėl, pvz., 2011 m. horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo 
priežiūros darbo grupė svarstė, kaip geriau detalizuoti PFSA, o specialiai lyčių lygybei ir 
nediskriminavimui skirtame 2012 m. darbo grupės posėdyje pristatyti pasiūlymai dėl PFSA, įskaitant 
papildomų balų skyrimą už atliktą konkrečios programos/priemonės pritaikymą moterims ir 
vyrams.  
 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas atsispindi 
įvairiuose etapuose – ši programa buvo atrinkta kaip tarptautinė geroji praktika. Tačiau šioje 
programoje pastebėtos tos pačios problemos, susijusios su planavimo priemonėmis. Pavyzdžiui, 
interviu su CPVA metu paaiškėjo, kad dažnai planavimo priemonėse dalyvaujančių projektų rengėjai 
nežino, ką tiksliai reiškia lyčių lygybės principas, todėl agentūra turi pati apskaičiuoti indėlį į 
horizontaliuosius prioritetus vietoje vykdytojų. 
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O štai Ekonomikos augimo veiksmų programoje nėra skaičiais išreikštų siekių, nenumatyta 
partnerystė lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje ir šių prioritetų įgyvendinimo stebėsena. 
Pagal Ūkio ministerijos patvirtintus reikalavimus, pareiškėjams užtenka nurodyti, kad nepažeis lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principų. Kita vertus, konkurencija konkursinėse priemonėse verčia 
verslus samdyti patyrusius konsultantus, kurie, pasak LVPA, dažnai turi patirties ir su ESF veiklomis 
ir žino, kad sėkmingai į lyčių lygybę ir nediskriminavimą atsižvelgiantis projektas turi daugiau 
galimybių būti atrinktas, todėl tokią praktiką perkelia ir į pagal EAVP finansuojamas paraiškas. Nė 
vienoje veiksmų programoje nenumatyta atsižvelgti į lyčių lygybę ir nediskriminavimą viešinant 
programų veiklas bei rezultatus, bet kai kurie projektai tokį viešinimą numatė. LVPA nuomone, 
norint suvienodinti atrankos kriterijų ir stebėsenos praktiką, iniciatyvos turėtų imtis FM, nors iš 
interviu su FM matyti nenoras pernelyg centralizuoti paramos įgyvendinimą, verčiau siūlomos 
„minkštosios“ priemonės, tokios kaip horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė.  
 
Vertinant intervencijų mastą, lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą aktyviausiai 
įgyvendinusioms priemonėms buvo skirta santykinai nedidelė dalis viso 2007–2013 m. 
finansavimo. Be to, nebuvo numatyta, kaip parama galėtų paveikti ne dalyvius. Kaip bus detalizuota 
vėliau, neišnaudotos galimybės sukurti proveržį dalyvaujančiose organizacijose – vietoje to 
problemos individualizuotos, apsiribota individų mokymu, strategiškai neplanuojant, kaip žinios 
galėtų pasklisti organizacijoje. Sprendžiant iš turimų duomenų, į lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimą mažai įtrauktas savivaldos lygmuo (pvz., Švedijoje lyčių lygybės ekspertai dirba 
kiekvienos apskrities administracijoje), neskatinamas vietinių bendruomenių įgalinimas numatyti 
aktualias šiam prioritetui veiklas (skirtingai nei, pvz., Lenkijoje). 
 
Nors inovatyvumas retai buvo atrankos kriterijus ir jo geriausiu atveju buvo reikalaujama tik 
konkursinėse priemonėse, kokybinė analizė rodo, kad ES struktūrinių fondų investicijos buvo 
panaudotos naujiems produktams ir paslaugoms kurti. Inovatyvumu išsiskiria šeimos ir darbo 
derinimo formų diegimas įmonėse, verslumo skatinimas diskriminaciją patiriančiose grupėse. Vis 
dėlto, neišnaudojamos viešinimo (skirtingai nei Lenkijoje), įvairių visuomenės grupių motyvavimo 
galimybės, tvarios priemonės organizacijose (pvz., Lenkijoje taikytas įmonių sertifikavimo metodas). 
Be to, tikslinės grupės buvo apibrėžtos labai standartiškai, neišnaudotos visos galimybės keisti esamą 
situaciją, pvz., didinti vyrų dalyvavimą vaikų priežiūros darbuose. Taip pat projektų rengėjams teko 
patiems ieškoti, kaip pritaikyti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą savo sektoriui, skirtingai 
nei Latvijoje, kur buvo parengtos specialios gairės architektams, inžinieriams ir statybininkams. 
 
Nebuvo ir išsamaus strateginio požiūrio investuojant į kompleksines paslaugas asmenims, 
patiriantiems daugialypę diskriminaciją, nors ES buvo plačiai paplitusi praktika nustatyti 
pažeidžiamų moterų (pvz., migrančių, gyvenančių kaimo vietovėse, vienišų motinų) tikslinę grupę. 
Lietuvoje ši praktika pasireiškė projektų lygmeniu. Diferencijuotų priemonių susitelkimas į moterų 
gebėjimų stiprinimą, užuot siekus pakeisti sociokultūrinę terpę, kurioje atsiranda nepalankios 
nuostatos ir praktikos, buvo būdingas ir kitoms ES šalims. Lietuvoje struktūriniai fondai nenaudoti 
nelygiam galios pasiskirstymui keisti, nors Suomijoje, Airijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo tokių 
praktikų. Baltijos šalyse ESF taip pat nebuvo naudojamas ir vertikalios segregacijos problemoms 
darbo rinkoje spręsti.34 

 
Apklaustų NVO požiūriu, daug galimybių liko neišnaudotos: mažai dėmesio skirta nelygybei priimant 
sprendimus. Be to, nevyriausybinį sektorių toliau slėgė griežti atsiskaitymo reikalavimai, apyvartinių 
lėšų trūkumas, sunkumai stengiantis pasiekti nustatytus rodiklius, dirbant su nemotyvuotomis 
grupėmis. ESFA pripažino, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimas išliko 
fragmentuotas, trūko sisteminio požiūrio, o štai CPVA teigia, kad neutralų poveikį įvardiję projektų 
vykdytojai neretai net nežinojo, jog jų projektų poveikis tikslinei grupei (pvz., neįgaliesiems) 
teigiamas. LVPA pažymėjo, kad konkurencija tarp verslų skatina įgyti žinių ir lygių galimybių srityje. 

                                                        
34 GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender Equality. 
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Apibendrinant, didelė dalis su pakankamumu susijusių problemų kyla iš nepakankamai išsamios ir 
duomenimis pagrįstos poreikių analizės, kuri nustatytų priežastinius ryšius ir padėtų suplanuoti 
intervencijas. Viešinimo srityje taip pat trūko pastangų geriau įgyvendinti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetą – tinklalapis esparama.lt iki šiol nepritaikytas neįgaliesiems, be to, nėra 
vertinama, ar naudojami vaizdiniai nėra diskriminuojantys. 
 

2.2.2. Kokia yra kitų ES valstybių narių praktika? 

Visose ES šalyse 70 proc. ERPF ir Sanglaudos fondo finansuotų veiksmų programų šiuos prioritetus 
integravo iš dalies, t. y., tik kaip horizontaliuosius prioritetus, kuriems skirta atskira programos dalis, 
ir dažniausiai sutelkdami dėmesį į vieną tikslinę grupę (pvz., moteris, imigrantus ar neįgaliuosius). 8 
proc. veiksmų programų integravo šiuos prioritetus išsamiai (pvz., veiksmų programa „Stokholmas“), 
o 22 proc. šiuos prioritetus integravo tik deklaratyviai.35 Vertinant ESF  lyčių lygybės požiūriu, buvo 
nustatyta, kad egzistuoja tam tikras priešingas ryšys tarp lyčių lygybės indekso ir lyčių lygybės 
prioriteto svarbos tarp ESF veiklas įgyvendinančių institucijų (išimtis yra Skandinavijos šalys, kur 
padėtis santykinai gera, bet ir šis prioritetas svarbus). Taip pat nustatyta, kad Estijoje, Lenkijoje ir 
Švedijoje dauguma arba visi ESF administruojančių institucijų tarnautojai išklausė mokymus lyčių 
lygybės tema, o Lietuvoje ir Latvijoje – tik keletas. Visos Baltijos šalys pateko į valstybių, kuriose lyčių 
lygybės indeksas vidutinis, o lyčių aspekto integravimas į ESF intervencijas – žemesnis už ES vidurkį, 
nors Lenkija nuo jų skyrėsi aukštesniu integravimu ESF srityse, o Švedija – ir aukštesniu lyčių lygybės 
indeksu.36 
 
Nors lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas ir apibrėžiamas reglamentuose, kai kuriose 
valstybėse buvo pasirinkta jį sukonkretinti. Pavyzdžiui, Latvijoje horizontalusis prioritetas „Lygios 
galimybės“ apima lyčių lygybę, neįgalumą ir aktyvų senėjimą – čia kiekvienai grupei buvo nustatyti 
siektini rodikliai. Švedijoje horizontalieji prioritetai yra „moterų ir vyrų lygybė“ bei „įvairovė ir 
integracija“ (daugiausia dėmesio skiriant imigrantams ir etninėms mažumoms), o prieinamumas 
(nepalankioje padėtyje esančioms grupėms), pvz., VP „Stokholmas“ išskiriamas kaip atskiras VP 
prioritetas. Nors sukonkretinus prioritetą, jis tampa aiškesnis pareiškėjams, yra rizika 
nediskriminavimą pernelyg susiaurinti. Pasak Lietuvos gėjų lygos atstovų, dalyvavusių tarptautinėje 
ekspertų panelėje, Latvijoje toks susiaurinimas lėmė, kad nebuvo specialios antidiskriminacinės 
priemonės, kuri remtų su diskriminacija kovojančių NVO veiklą. 
 
Ilgą laiką Lenkijos valstybei įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą sekėsi gana 
sunkiai. Vėliau, atlikus tyrimus ir nustačius lyčių lygybės ir nediskriminavimo situaciją šalyje, padėtis 
pamažu ėmė keistis. Nuo 2010 m. veikiantis teisės aktas, kuriuo nustatyta kai kurių ES nuostatų dėl 
lygių galimybių įgyvendinimo tvarka, yra viena iš pagrindinių įstatyminių lyčių lygybės įgyvendinimo 
priemonių. Dabartinis įgaliotasis lygių galimybių atstovas 2013 m. pradžioje paruošė ir paskelbė 
nacionalinį lygių galimybių įgyvendinimo planą 2013–2015 metams. Tai pirmasis nacionalinis tokio 
pobūdžio planas dėl lygybės principo integravimo Lenkijoje.  
 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai buvo specialiai įtraukti į Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programą, numatant tikslus: padidinti įdarbinamų vyrų ir moterų procentą, skiriant ypatingą dėmesį 
moterų įtraukimui į darbo rinką; gerinti profesines rizikos grupių kvalifikacijas, įskaitant moteris, 
grįžusias į darbą po motinystės atostogų; skatinti moterų ir vyrų verslumą; teikti vaikų priežiūros 

                                                        
35 Public Policy and Management Institute, Net Effect, and Racine, Study on the Translation of Article 16 of 
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paslaugas, siekiant užtikrinti darbo ir šeimos gyvenimo derinimą. Regioninės plėtros ministerija 
(2009 m.) nurodė du pagrindinius poreikius, kurie užtikrintų šių tikslų įgyvendinimą: institucinės 
sistemos, atsakingos už projektų atranką ir paramą bei orientuotos į lyčių lygybę, sukūrimas; 
potencialių projektų vykdytojų sąmoningumo didinimas lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
klausimais. 
 
Kaip gerosios praktikos pavyzdį Lenkijoje galima įvardinti projektą Equals – PROFES develops the 
competencies, kurio metu buvo atlikta itin išsami ir naudinga tikslinių grupių poreikių analizė. 
Atliekant pirminę poreikių analizę projekto paraiškai, kompanijos patirtis teikiant mokymus buvo 
pagrindinis informacijos šaltinis. Taip pat buvo naudojamasi prieinamais statistiniais duomenimis, 
kuriuose buvo nurodomi specifiniai kiekvieno regiono poreikiai. Mokymų metu buvo klausiama 
dalyvių nuomonės, o tokių apklausų rezultatai buvo naudojami planuojant tolimesnius dalyvių 
mokymus. 
 
Įvertinus Estijos ESF lėšų panaudojimą lyčių lygybės principo įgyvendinimui, paaiškėjo, jog šios 
šalies ESF veiksmų programoje yra numatyti du pagrindiniai tikslai:  
� Pagerinti vaikų turinčių moterų  padėtį darbo rinkoje. 
� Panaikinti visuomenėje gajus stereotipus. 

 
Taip pat buvo vykdomi specialūs projektai, kurių pagrindinis tikslas buvo visuomenės švietimas.  
 
Projektų paraiškos formose buvo reikalaujama skirti dėmesį lygių galimybių principui. Programų 
vadovuose ir gairėse buvo aiškinama, kaip svarbu įdiegti šį principą į projekto veiklas ir rezultatus. 
Nors lygių galimybių principas yra įvardijamas kaip horizontalusis, dažnai vyriausybės programoje 
lyčių lygybė nėra atskirai išskiriama ir indėlis į lyčių lygybės įgyvendinimą yra minimalus. 
Dažniausiai laikomasi nuostatos, jog veikla turi būti „neutrali“ ar „nedaryti neigiamo poveikio“ lyčių 
lygybės principui. Lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo gairėms ir reikalavimams trūksta 
detalumo. Apskritai veiksmų programų rengėjų teigimu, lyčių nelygybė ir diskriminavimas nėra 
rimta problema Estijos visuomenėje. Mokymų ir švietimo pagalba siekiama pagerinti visų pakopų 
institucijų darbuotojų žinias apie horizontaliųjų prioritetų specifiką, nes manoma, kad būtent tai  
galėtų sukurti geresnius šio prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir padidintų projektų rengėjų, 
atsakingų institucijų ir ministerijų supratimą apie egzistuojančias problemas.  
 
Kaip sėkmingos praktikos projektą, įgyvendintą Estijoje, galima įvardinti projektą „Suprask, 
pastebėk, veik“ (angl. Awake, notice, act), kurio pagrindinis tikslas buvos didinti Estijos mokytojų 
sąmoningumą lyčių lygybės tema mokyklose. Buvo siekiama suteikti mokytojams žinių apie berniukų 
ir mergaičių stereotipus darbo, studijų, karjeros požiūriu. Mokytojai buvo mokomi pastebėti ir įveikti 
stereotipus, ateinančius iš visuomenės. Taip jie buvo įgalinami savo sukauptas žinias skleisti ir 
mokiniams. Dar vienas sėkmingo projekto pavyzdys – Media campaign tackling gender stereotypes, 
kurio metu Estijos Socialinių reikalų ministerija vykdė kovos su lyčių nelygybe kampaniją. Šios 
kampanijos metu buvo nufilmuoti ir visuomenei pristatyti 7 vaizdo filmukai lyčių lygybės tema.  
 
Lygių galimybių Latvijoje programa koncentravosi ties 3 pagrindinėmis sritimis: lyčių lygybe, 
neįgaliųjų problemomis ir vyresnių žmonių užimtumo problemomis. Nacionalinėje strategijoje 
nebuvo numatyta jokių išskirtinių lygių galimybių užtikrinimo tikslų, rodiklių ar rezultatų.  Buvo 
pateiktas tik vienas rodiklis, kuris turi būti pasiektas iki numatyto programavimo laikotarpio 
pabaigos – užimtumo lygio šalyje padidėjimas iki 70 proc. (išskirtas moterų darbingumo lygio 
skatinimas). Veiksmų programos buvo rengiamos atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius, vykdant 
jų apklausas.  
 
Vykdant projektų atranką, projektų vertintojams buvo nurodyta remtis „Lygių galimybių“ 
įgyvendinimo programos gairėmis. Tas pats buvo nurodyta projektų vykdytojams ir ruošiant 
projektų aprašymus. Architektams, inžinieriams ir statybininkams taip pat buvo nurodyti specialūs 
reikalavimai, skirti pagerinti neįgalių žmonių judėjimo aplinkoje sąlygas. ESF dėka ministerijos 
organizavo specialius administracijų, projektų vykdytojų ir kitų institucijų pareigūnų mokymus lyčių 
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lygybės ir nediskriminavimo tema. Socialinių reikalų ministerija, kaip už „lygių galimybių“ principo 
įgyvendinimą atsakinga institucija, buvo įtraukta į stebėsenos komisijos veiklą. Stebėsenos metu 
buvo atsižvelgiama į tai, kiek projekte vykdoma veikla prisideda prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo užtikrinimo anksčiau minėtose trijose srityse. ERPF finansuojamų projektų 
atrankos metu didžiausi balai buvo skiriami tiems, kas sugebėjo įrodyti, jog bus vykdoma inovatyvi 
veikla, prieinama įvairius funkcinius sutrikimus turintiems žmonėms, bei skatinanti lyčių lygybę ir 
vyresnių žmonių įsitraukimą.  
 
Švedijos veiksmų programa lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimu labiausiai yra orientuota į 
lyčių lygybės problemas. Siekiant didinti sąmoningumą lyčių lygybės integravimo tema, buvo 
organizuojami specialūs mokymai ir konsultacijos. Lyčių lygybės įgyvendinimas taip pat buvo 
stiprinamas per tikslinių grupių ir indikatorių apibrėžimą, pastovias ir ilgalaikes partnerystės 
programas, skirtingų iniciatyvų tinklų kūrimą, projektų naudos gavėjų dalinimąsi gerųjų praktikų 
patirtimi. Nors didžiausias dėmesys buvo skiriamas lyčių lygybei, o tiksliau moterų situacijos darbo 
rinkoje gerinimui ir verslumo skatinimui, vis dėl to, buvo vykdoma keletas sėkmingų iniciatyvų, 
susijusių ir su etninių mažumų problemomis. 
 
Lyčių lygybės įgyvendinimo strategijoje buvo numatyti 4 pagrindiniai tikslai: 

� Moterų verslumo skatinimas. 
� Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas. 
� Moterys vadovaujančiose pozicijose. 
� Darbo vietų sukūrimas moterims, turinčioms techninių sričių profesijas. 

 
Projektų atrankų metų vykdytojų buvo klausiama, ar jų projektas prisidės prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo įgyvendinimo; ir jeigu taip, tuomet kaip tai bus daroma. Tuomet projektai buvo 
vertinami pagal tai, kokių buvo tikimasi jų rezultatų lygių galimybių kontekste. Projektų vertinimo  
metu buvo įvestas papildomas atrankos kriterijus, nustatantis, jog jei du projektai surenka vienodą 
įvertinimą, prioritetas suteikiamas tam, kuriame labiau atsižvelgiama į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo užtikrinimą. Projektų stebėsenos metu Programos vertinimo komitetas 
pasirinkdavo ne visą programą, o tam tikras konkrečias sritis, kurios ir buvo vertinamos. Šios sritys 
nebūtinai turėjo būti susijusios su lyčių lygybe, bet, pavyzdžiui, buvo galima vertinti dalyvaujančių 
vyrų ir moterų pasiskirstymą konkrečiuose mokymuose . 
 
Naudinga praktika galima laikyti VP „Stokholmas“ taikytą horizontaliojo prioriteto apibrėžimą 
„įvairovė ir integracija“. Vadinant nepalankesnėje padėtyje esančių grupių padėties gerinimą 
„įvairove ir integracija“, o ne „nediskriminavimu“, labiau akcentuojamos aktyviai prie jo 
įgyvendinimo prisidedančios veiklos, dalyviams aiškiau, kad vien šalies antidiskriminacinių teisės 
aktų formalus laikymasis nereiškia, kad atsižvelgta į šį prioritetą. 

 

2.3. LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO 
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO 
REZULTATYVUMAS 

Rezultatyvumas apibrėžiamas kaip tikslų ir uždavinių pasiekimo laipsnis, o rezultatyvumo 
vertinimas atliekamas ne tik pagal atitinkamų stebėsenos rodiklių pasiekimą, bet ir kokybiniu būdu 
naudojant atvejo studijų ir interviu rezultatus.  
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2.3.1. Ar pasiekti planuoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
tikslai ir uždaviniai? Kokių rezultatų lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo srityje pasiekta, įgyvendinus Veiksmų 
programas?  

Užimtumo veiklose ESF veiklų produkto rodikliu buvo laikomi dalyviai, o rezultato rodikliu – jų 
padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo (penkios priemonės, iš jų dvi administruojamos Lietuvos darbo 
biržos). Įgyvendinant ES finansuojamas veiksmų programas, įvykdytas toliau lentelėje nurodytų 
stebėsenos rodiklių planas. Ten, kur produkto ir rezultato rodikliai buvo numatyti, ten jie ir pasiekti. 
Neįgaliųjų dalyvavimui veiklose iškelti rodikliai pasiekti įvairiuose lygmenyse: neįgaliųjų dalyvių 
skaičius ESF veiklose kiekvienais metais viršijo 6,75 proc., beveik visi gavo pažymėjimus ir buvo 
pasiekti įsidarbinimo rodikliai. Kita vertus, kai kurie rodikliai, suplanuoti projektų paraiškose, 
vertinimo metu (dar) nebuvo išmatuoti. 
 
20 paveikslas. Tiesiogiai matuojami finansuojamų projektų veiklų ir dalyvių skaičiaus rodikliai, susiję 
su lyčių lygybės ir nediskriminavimo tikslinėmis grupėmis.  

 
Šaltinis: ŽIPVP metinės ataskaitos. 
Pastaba: dryžuoti stulpeliai žymi rodiklius, pagal kuriuos buvo viršyti numatyti planai atitinkamais metais. 
 
Žemiau esantis grafikas parodo, kokių rezultatų buvo pasiekta Darbo biržos trijose priemonėse 
neįgaliesiems. Matoma, kad nesunkiai pasiekiami tiesiogiai kontroliuojami rodikliai, o tose srityse, 
kur įsiterpia išorės veiksniai, juos pasiekti sunkiau. 
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21 paveikslas. Darbo biržos planai ir rezultatai neįgaliųjų integracijos į darbo rinką srityje. 

0 1000 2000 3000 4000

Įsidarbinę po reabilitacijos asmenys

Gavę reabilitacijos paslaugas asmenys

Sėkmingai baigę mokymus asmenys

Subsidijos įdarbinimui

Asistetai neįgaliesiems

Išsaugotos darbo veitos sunkią negalią turintiems

asmenims

Išsaugotos darbo vietos neįgaliesiems

Rezultatas Planas

Šaltinis: SFMIS duomenys 
 
Remiantis SFMIS duomenimis, taip pat gauti šie rezultatai (žr. lentelę žemiau). 

 
22 paveikslas. Veiksmų programų pasiekti rezultatai, lyginant su planu (proc.). 

 
Šaltinis: SFMIS duomenys 
 
Nors ir žinome, kiek neįgaliųjų, moterų, etninių mažumų ir kitų grupių atstovų dalyvavo ESF veiklose 
(kitaip nei kitose veiksmų programose, kur tokia stebėsena nebuvo privaloma), be kokybinės 
analizės sunku pasakyti, kokią naudą jie gavo. ES struktūrinių fondų investicijų stebėsenos metu 
matuojama, kiek asmenų gavo neformalaus ugdymo pažymėjimus, bet nėra žinoma, kiek darbdaviai 
tokius pažymėjimus pripažįsta ir ar pripažįsta apskritai. Net įsidarbinus asmeniui, nėra informacijos 
apie darbo sąlygas ir kokybę, darbo trukmę ir išliekamąją vertę įmonėje. 
 
Lentelėje toliau pateikiami atrinktų trijų projektų, kurių metu buvo nustatyti su lyčių lygybe ir 
nediskriminavimu susiję rodikliai, rezultatai pagal SFMIS duomenis. 
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23 paveikslas. Atrinktų projektų rezultatai 

Projektas Planas (dalyviai) Pasiekti planuoti 
rezultatai 

Kokybiniai rezultatai 

Lankstus darbo 
organizavimas 
šeimos sėkmei ir 
ekonomikos 
plėtrai (SUCCESS) 
 
VP1-1.1-SADM-04-
K-01-002 
 
Pasibaigęs 

275 moterų dalyvių, iš 
jų 230 vienišų; 
176 nedirbantys tėvai; 
220 prižiūrimų vaikų; 
8 radijo laidos 
viešinimui; 
210 darbdavių, 225 
savivaldybių atstovai. 

Dalyvavo 233 moterys ir 
19 vyrų; 
193 nedirbantys tėvai; 
233 prižiūrimi vaikai; 
32 proc. anksčiau 
nedirbusių dalyvių 
įsidarbino; 
151 darbdavys; 
235 savivaldybių 
atstovai. 

Įdiegta 50 šeimos ir 
darbo įsipareigojimų 
derinimo formų. 
Šeimai palankios 
darbovietės modelio 
diegimas UAB „Naujasis 
Nevėžis“ taps geru 
socialinės įmonių 
atsakomybės pavyzdžiu.  

Studijų 
infrastruktūros 
plėtojimas ir 
bazinės įrangos 
atnaujinimas, juos 
pritaikant sunkias 
fizines negalias 
turinčių studentų 
specialiesiems 
poreikiams LKKA 
 
VP3-2.2-ŠMM-02-
V-01-002 
 
Pasibaigęs 

Platforminis ir laiptų 
keltuvai, 3 pandusai, 
bendrabučio ir 
laboratorijų 
rekonstrukcija, 
tarnybinės ir poilsio 
patalpos; 
600 tiesioginių naudos 
gavėjų per 6 mėn. 

Parengta ir atestuota 13 
specialiųjų studijų 
modulių programų TFV 
studijų programoje. 6 
dėstytojai tobulino 
kvalifikaciją. 

 

Europos romų 
kultūros ir verslo 
parkas „Bahtalo 
Drom“ 
 
VP1-1.3-SADM-02-
K-03-120 
 
Įgyvendinamas 

40 dalyvių įgis viešojo 
maitinimo specialybę, 
40 – kultūros vadybos 
specialybę, 40 – 
technikos priežiūros ir 
verslo organizavimo, 
40 – arklininkystės, 40 
– kalvystės, 40 
ūkininkavimo; 
Iš viso 150 vyrų ir 90 
moterų 

Projektas nebaigtas. Formuojamas romų 
resocializacijos centras, 
kuriame dalyvių neveiks 
neigiama aplinka. 

Šaltinis: SFMIS duomenys 
 
Kokybinė analizė rodo, kad ten, kur ES struktūrinių fondų investicijų intervencijos buvo papildytos 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo dimensija, su šiuo prioritetu susiję uždaviniai buvo geriau 
įgyvendinti. Pavyzdžiui, LVPA administruojamuose turizmo sektoriaus projektuose dalis turizmo 
informacijos buvo pritaikyta neįgaliesiems, o tokie projektai kaip SUCCESS prisidėjo prie 
nepalankesnėje padėtyje esančių grupių didesnio įsitraukimo į darbo rinką. Be to, iškeltieji skaičiais 
išreikšti siekiai buvo pasiekti, taigi kokybinė ir kiekybinė analizė patvirtina, kad lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo įgyvendinimas daugiausiai priklauso nuo projektų vykdytojų pasirengimo ir 
pastangų. 
 
Interviu su Lygių galimybių plėtros centro atstove patvirtina: numatyti rodikliai projektuose 
pasiekiami, tačiau nėra įvertinama tikroji jų nauda tikslinei grupei, nes požiūris į rodiklių pasiekimą 
išlieka formalus, o vien dalyvių skaičiavimas pagal tam tikras kategorijas neparodo, kiek ir kaip į 
dalyvius buvo investuota ir ar investicija atitiko dalyvių poreikius. Pasak jos, ESFA galėtų imtis 
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iniciatyvos sisteminti gerąsias praktikas ir mokyti projektų rengėjus, kaip atsižvelgti į lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą. 
 

2.3.2. Ar pasiekti rezultatai ir poveikis lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje bus 
ilgesnį laiką tvarūs, ilgiau išsilaikys? 

 
Įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą, itin didelis dėmesys skirtas mokymams ir 
apsikeitimui patirtimi – tuo pasižymėjo priemonės, į lyčių lygybę ir nediskriminavimą atsižvelgusios 
ir horizontaliai, ir vertikaliai. Mokymai užpildo spragas, kurios identifikuotos įvairiuose lygmenyse. Iš 
mokymų projektų išsiskiria Socialinių inovacijų fondo „Moterų socialinio mobilumo skatinimo 
modelis (MSMS modelis)“, kurio metu dalyvės buvo supažindintos su galimybėmis gauti teisinę 
pagalbą, buvo mokomas atpažinti diskriminaciją. Tvarų poveikį, tikėtina, turės ir konkretūs, su 
identifikuotu poreikiu susiję mokymai, pvz., projekto „Bahtalo Drom“ mokymai apie verslo liudijimų 
įsigijimą ir apskaitą. Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos 
asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijas, nustatė, kad dalies intervencijų poveikis dalyvių 
integracijai į darbo rinką buvo ilgalaikis ir „kaupiamasis“. Didžiausias poveikis buvo veikloms, kurios 
užtikrino tiesioginį dalyvių sąlytį su darbo rinka dar paramos teikimo metu. 
 
Su diskriminaciją patiriančių ar rizikuojančių patirti individų individualiu mokymu susijusios šios 
rizikos: 

• Investuojant į individus, atsiranda papildomos rizikos, susijusios su kadrų kaita ir individo 
pasitraukimu iš atitinkamo darbo (išėjus į pensiją ir pan.). 

• Individo kompetencijos pagerėjimas nesprendžia diskriminacinių situacijų – daug aukštos 
kvalifikacijos individų, priklausančių atitinkamoms grupėms, yra diskriminuojami, todėl nėra 
jokio pagrindo manyti, kad vien aukštesnės kompetencijos pakeis tokią padėtį.  

 
Dėl šių galimų rizikų, planuojant intervenciją, pageidautina atsekti visą nepalankios padėties 
susidarymo grandinę. Jei paaiškėja, kad tam tikros grupės diskriminacija vyksta sveikatos apsaugos 
ar švietimo srityje ir būtent dėl to susidaro nepalanki padėtis darbo rinkoje (pvz., žemas tabore 
gyvenančių romų išsilavinimo lygis suteikia darbdaviams dingstį juos diskriminuoti), intervenciją 
reikia nukreipti į problemų sprendimą būtent šioje srityje. Jei vis dėlto paaiškėja, kad panašus 
individas iš diskriminaciją patiriančios grupės yra nepalankesnėje padėtyje, nei iš privilegijuotos 
visuomenės grupės (pvz., dėl rasistinių nuostatų darbdavys nepriima į darbą romų tautybės asmens, 
nors priimtų tokio paties išsilavinimo kitos tautybės asmenį), individualios pagalbos suteikimas 
nepakeis diskriminacinės padėties ir tokios intervencijos poveikis nediskriminavimui bus žemas. Dar 
daugiau kompleksiškumo prideda tai, kad diskriminaciją patiriančių grupių individų motyvacija ir 
socialiniai įgūdžiai dažnai susiformuoja iš individualios ar bendruomenėje perduodamos 
bendradarbiavimo patirties su institucijomis, darbdaviais ir pan. (žr. 14 pav.). Individuali intervencija 
(pvz., tam tikros tikslinės grupės dalies kompetencijų kėlimas) daro mažą poveikį už intervencijos 
ribų paliktiems tikslinės grupės nariams, ypač tiems, kurie yra labiau nutolę nuo švietimo, darbo 
rinkos ir kt. 
 
Tačiau atskirais atvejais esama pavyzdžių, kai individualizuota intervencija pasiteisino. Tarp jų – 
anksčiau minėtas projektas, kurio metu kurčiųjų bendruomenei suteikta žinių, kaip techninėmis 
priemonėmis ir konkrečiais įgūdžiais palengvinti darbo paiešką. Tikėtina, kad projekto poveikis bus 
tvarus – ne tik dėl didelės aprėpties (didelė mažos bendruomenės dalis įgijo įgūdžių), bet ir dėl to, 
kad įgytos žinios apie darbo paieškos organizavimą liks bendruomenėje. Panašiai mano MIC atstovė, 
komentuodama įgyvendintą verslumo skatinimo projektą. Su socialinę atskirtį patiriančiomis ir 
pažeidžiamumo rizikoje esančiomis moterimis (įskaitant smurto aukas) dirbanti NVO ES struktūrinių 
fondų investicijų dėka praplėtė savo priemonių sąrašą – įtraukė verslumo skatinimą kaip priemonę 
susikurti darbo vietą ir pagerinti socioekonominę padėtį. 
 
 
 



60 
 

24 paveikslas. Intervencijos „taikinio“ pasirinkimas. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai. 
 
Suplanuoti ir pagrįsti intervenciją lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje yra lengviau, kai 
intervencija vyksta mezo lygmenyje (įmonėje ar organizacijoje), nes: 

1. susiformavusios naujos praktikos išlieka net keičiantis jose dalyvaujantiems individams; 
2. šiose praktikose gali dalyvauti daugiau individų, todėl įmonė ar organizacija tampa savotišku 

poveikio multiplikatoriumi; 
3. supaprastinami atsiskaitymo procesai. 

 
Pavyzdžiui, susiformavusios naujos socialinio dialogo, kolektyvinių sutarčių, lyčių lygybės planų ir 
strategijų, žmogiškųjų išteklių vadybos ir kt. praktikos leistų lengviau nustatyti poveikį lyčių lygybei 
ir nediskriminavimui ir jis taptų tvaresnis. 
 

Geroji praktika: darbas su įmonėmis 
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“ priemonėje prioritetas buvo teikiamas ir papildomi 
balai skiriami projektams, kurie aktyviais veiksmais ar didesne apimtimi prisideda prie lyčių 
lygybės principo įgyvendinimo, t. y., projektuose numatyti mokymai, konsultacijos ar kiti veiksmai 
bent keliomis iš šių temų:  

• moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo užimtumo srityje teisinis reglamentavimas (turi 
apimti darbdavio pareigų, įgyvendinant moterų ir vyrų lygias teises, taip pat veiksmų, kurie 
laikomi pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, pristatymą);  

• moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo vietoje praktinis taikymas (turi apimti 
dažniausiai pasitaikančias problemas, dažniausių skundų dėl moterų ir vyrų lygių teisių 
pažeidimo darbe ir tokių skundų nagrinėjimo praktikos pristatymą); 

• moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastys ir būdai jiems mažinti; 
• darboviečių lyčių lygybės kriterijai ir jų praktinis taikymas Lietuvoje ir ES;  
• su moterų ir vyrų lygiomis teisėmis susijusių kolektyvinių sutarčių, elgesio kodeksų, tyrimų 

ar pasikeitimo patirtimi ir gerąja praktika stebėsena; 
• moterų ir vyrų lygybės planai darbovietėse: praktiniai veiksmai užtikrinant moterų ir vyrų 

lygias galimybes (gali apimti nusistovėjusių elgesio normų darbe, siekiant įsidarbinti arba 
įgyti profesinį išsilavinimą, ar būti perkeltam į aukštesnes pareigas, stebėseną, analizę ir 
diskriminacinio požiūrio prevenciją);  

• reguliarus informacijos teikimas moterų ir vyrų lygių teisių įmonėje klausimais 
darbuotojams ir (arba) jų atstovams (gali apimti moterų ir vyrų santykio skirtinguose 
organizacijos lygiuose, jų užmokesčio skirtumų bei galimų priemonių padėčiai pagerinti 
bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais apžvalgą). 

 
Mokymai, konsultacijos ir kiti veiksmai aukščiau minėtomis lyčių lygybės temomis valstybės 
planavimo būdu įgyvendinamoje priemonėje „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+” yra privalomi. 
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Prioritetinius balus numatoma skirti ir priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ antrojo etapo 
projektams, kurių atrankai kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2013 metais.  

 
Rengiant projektą „Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“ aptiktas šeimai palankių priemonių – 
lankstaus darbo grafiko, vaikų ir neįgalių asmenų priežiūros, lyčių lygybės – poreikis. Nuo 2009 
m. Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras įgyvendino 1,1 mln. eurų vertės projektą, 
kuriame buvo pasiūlyti nauji būdai Lietuvoje spręsti profesinio gyvenimo ir šeimos pareigų 
derinimo problemas. Projekte dalyvavusi įmonė AB „Vilkyškių pieninė“ ir kiti darbdaviai tiesiogiai 
prisidėjo kurdami vaikų priežiūros centrus netoli darbo vietos. Tokių priežiūros centrų darbo 
laikas buvo suderintas su įmonėje dirbančių darbuotojų darbo laiku. Tokiu būdu buvo įveiktas 
vaikų psichologinis diskomfortas, nes jie žinojo, kad iškilus netikėtoms aplinkybėms, tėvai bus 
šalia. Tėvams užimtumo kambariuose buvo papildomai pasiūlytos pagalbos sau grupės, 
padedančios spręsti vaikų auklėjimo problemas. Projekte dalyvavo 35 tėvai, dirbantys AB 
„Vilkyškių pieninė“, 44 vaikams buvo teikiamos vaikų užimtumo paslaugos. Projekto metu 
savivaldybės teritorijoje buvo įkurti 9 vaikų užimtumo kambariai, 7 iš jų kaimiškuose vietovėse. 
Per visą projekto laikotarpį Pagėgių savivaldybėje buvo prižiūrimi 230 vaikų. 

 
Šaltinis: ŽIPVP 2012 m. metinė ataskaita. 

 
Tarptautinėje ekspertų panelėje taip pat sulaukta palaikymo veikloms, orientuotoms į įmones. MOMA 
projekto pristatymo metu buvo pateikta pavyzdžių, kaip įmonės dažnai neturėjo įgūdžių šeimai 
palankioms praktikoms atpažinti ir informuoti apie jas darbuotojus.  
 
Tvarumą įvertinti dar sunkiau veiklose, kuriomis bandoma pakeisti visuomenės nuostatas. Vien tam 
tikros tikslinės grupės (pvz., jaunimo, valstybės tarnautojų) švietimas apie lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą nesukuria tvarių rezultatų. Todėl čia svarbu įvardyti vadinamuosius 
multiplikatorius, kurie užtikrintų tvarų pokytį. NVO atstovai per tarptautinę ekspertų panelę minėjo, 
kad antidiskriminacinių priemonių biudžetas laikotarpio eigoje buvo sumažintas. Trūkstant 
integruoto horizontaliųjų prioritetų taikymo pavyzdžių, svarbu išlaikyti antidiskriminacines 
priemones ir skirti joms adekvačius išteklius. 
 

Geroji praktika: mokymai su visuomene dirbantiems asmenims 
Mokymų „Muziejaus edukacinių programų rengimas“ metu projekto dalyviams buvo paruoštos 
gairės-rekomendacijos, kaip edukacinėse programose galima skleisti informaciją lyčių lygybės bei 
nediskriminavimo klausimais. Priemonės, skatinančios lyčių lygybę ir nediskriminavimą, buvo 
detalizuojamos ir pateikiamos pristatant projektą Lietuvos muziejų asociacijos interneto tinklapyje. 

 
Šaltinis: ŽIPVP 2011 m. metinė ataskaita 

 
ESF paramos vertinimas lyčių lygybės aspektu lyčių lygybės infrastruktūrą laiko ir viešojo sektoriaus 
infrastruktūrą, kurią būtų galima pavadinti fondo investicija į kompetencijų lygybės srityje ugdymą. 
Minėtame vertinime infrastruktūra laikoma tam tikra struktūra arba komanda su ištekliais, galinti 
suteikti įgyvendinančioms organizacijoms reikalingos pagalbos ar patarimų, kaip geriau atsižvelgti į 
lyčių lygybės principą. Tai gali būti etato atsakingoje institucijoje sukūrimas (už lyčių lygybę 
atsakingas valstybės tarnautojas/pareigūnas su ar be pagalbinio personalo, lyčių lygybės tinklai ar 
išorės ekspertai). Vertinime pastebėta, kad net konsultuojantis su išorės ekspertais (Lietuvoje tokia 
praktika kartais irgi taikyta), jų patarimų poveikis nebuvo tvarus, jei paramą skirstančiose 
institucijose trūko žinių apie lyčių lygybę. Labiau pasiteisino etatų sukūrimas pačiose institucijose.37 
Kaip pasiskirstė investicijos į lyčių lygybės infrastruktūrą ESF intervencijose į šį vertinimą įtrauktose 
šalyse,  parodyta paveiksle toliau. 
 

                                                        
37  Ibid. 
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25 paveikslas. Europos socialinio fondo lėšas administruojančių institucijų investicijų į lyčių lygybės 
infrastruktūrą pasiskirstymas. 

 
Šaltinis: GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender 
Equality. Synthesis Report, p. 94, 113. 
Pastaba: vertikali ašis vaizduoja infrastruktūros priemonių skaičių. 
 
Kaip matyti iš šiame vertinime aprašytos priemonių įvairovės ir finansinių srautų, tiek konkrečios 
priemonės, tiek projektai yra itin smulkūs, lyginant su visa Lietuvos ekonomika ir visuomene. Todėl 
tvarių rezultatų labiau tikėtina pasiekti ne mėginant į veiklas įtraukti kuo daugiau individų, o 
strategiškai identifikuojant multiplikatorius, svarbiausius trūkumus, kuriuos gali ištaisyti 
intervencijos,  sukuriant tvarią infrastruktūrą ir įdiegiant išliekančius procesus organizacijose. 
 

2.3.3. Kokios priemonės būtų labiau tinkamos/veiksmingos, siekiant įgyvendinti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioritetą 2014–2020 m. periodu? 

 
Metodikos dalyje buvo aptarta, kad poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui gali pasireikšti kaip 
poveikis tikslinei grupei, visuomenei, infrastruktūrai ir/arba sprendimų priėmimo procesui. 
Kiekvieną priemonę galima vertinti pagal lyčių poveikio vertinimo principus: 

� Ar priemonė/veikla skatina lyčių lygybę bei nediskriminavimą, ar trukdo juos įgyvendinti? 
� Ar priemonė/veikla prisideda prie stereotipų išsilaikymo visuomenėje, ar juos ardo? 
� Ar priemonės/veiklos įgyvendinimo pasekmė tikslinei grupei arba viešajai institucijai yra 

palankesnė lyčių lygybei ir nediskriminavimui nei jokios priemonės netaikymo arba kitokios 
priemonės taikymo pasekmė? 

� Ar įgyvendinant pasirinktą priemonę/veiklą laikomasi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, 
ar trukdoma juos įgyvendinti38, o galbūt priimamas dar gilesnis arba platesnis įsipareigojimas 
nei reikalaujama? 

 
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekte suplanuoti 
veiksmai yra nukreipti į geresnį lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą. Kaip ir 
2007–2013 m. laikotarpiu, daugiausiai dėmesio šiam horizontaliam prioritetui yra skirta ESF lėšomis 
finansuojamose intervencijose, taip pat planuojant investicijas į socialinę ir sveikatos infrastruktūrą. 
Planuojama, kad 2014–2020 m. laikotarpio veiksmų programoje prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimo labiausiai prisidės 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje skatinimas“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 
specifiniai uždaviniai ir 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ veiksmai (žr. 9 lentelę). 
 
 

                                                        
38  „Evalsed Sourcebook: Method and techniques.“ Prieinama internete: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  
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6 lentelė. Lietuvos 2014–2020 m. ES  struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 
konkretūs uždaviniai, galintys prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo. 

Poveikis tikslinei grupei Poveikis infrastruktūrai 
7.3.1. Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir 
nepakankamą kvalifikaciją turinčių bedarbių 
bei neįgaliųjų, užimtumą. 
7.3.3. Padidinti darbo paklausą, skatinant  su 
sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų 
verslumą. 
7.4.1. Sumažinti nesimokančio ir nedirbančio 
jaunimo skaičių. 
8.3.1. Padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo 
rinkos asmenų integraciją į darbo rinką. 
8.3.2. Padidinti vyresnio darbingo amžiaus 
asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir 
visuomeninėje veikloje. 
8.4.1. Didinti bendruomenėje teikiamų paslaugų 
prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas 
šeimai. 
8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, 
gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir 
prieinamumą ir skatinti sveiką senėjimą. 
9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos 
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos 
nebaigusių asmenų skaičių. 
9.3.1. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo 
rinkos ir visuomenės poreikiams pagerinti 
studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą. 

8.1.1.  Padidinti bendruomenėje teikiamų 
paslaugų dalį nuo institucinės globos prie 
bendruomeninių paslaugų. 
8.1.2. Padidinti socialinio būsto prieinamumą 
pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. 
8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir 
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 
bei sumažinti sveikatos netolygumus. 
9.1.2. Pagerinti kokybiško profesinio ir 
suaugusiųjų mokymo prieinamumą 
investuojant į infrastruktūrą. 
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos 
efektyvumą. 
 

Poveikis sprendimų priėmimo procesu Poveikis visuomenei 
7.3.4. Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo 
sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių 
galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, 
negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir 
sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti 
diskriminavimo apraiškas. 

7.3.4. Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo 
sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių 
galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, 
negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir 
sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti 
diskriminavimo apraiškas. 
8.5.1. Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę 
atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą. 

 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu specifiniai uždaviniai formuluojami atlikus išsamią 
poreikių ir iššūkių analizę. Specifinis uždavinys turi aiškiai įvardyti pokytį, kuris kiekybiškai 
įvertinamas nustatant rezultato rodiklius. Tikimasi, kad tai leis sutelkti pastangas svarbiausių 
problemų sprendimui ir efektyvesniam ES struktūrinių fondų investicijų lėšų panaudojimui. 9 
lentelėje įvardyti specifiniai uždaviniai ar jų atskiros veiklos gali būti priskirti prie veiksmų, kurie 
diferencijuotai įgyvendins lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą. Ypač svarbus yra specifinis 
uždavinys, nukreiptas į visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimo apie moterų ir vyrų 
lygybę darbo rinkoje ir diskriminacijos dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų apraiškas gerinimą – tai 
gali labiausiai prisidėti kovojant su įsitvirtinusiais stereotipais visuomenėje ir užtikrinti subalansuotą 
atstovavimą visoms grupėms priimant sprendimus. Kita vertus, 2014–2020 m. veiksmų programoje 
trūksta platesnio lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto horizontalaus integravimo 
informacinės visuomenės plėtros skatinimui (ERPF), verslumo skatinimui (ERPF), MTEP sistemos 
dalyvių potencialo stiprinimui (ESF), mokymosi visą gyvenimą skatinimui (ESF) ir pažangiam 
viešajam valdymui skirtose intervencijose.  
 
Naujuoju programavimo laikotarpiu, kaip ir 2007–2013 m., didžioji dalis veiksmų yra nukreipta į 
tikslines grupes, tačiau mažiau dėmesio yra skiriama paklausos (t. y., darbdavių ir institucijų) pusei. 
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Tokios priemonės, kaip darbo rinkos tyrimai, parama įmonėms atlikti lygių galimybių analizę ir 
parengti lygių galimybių ir kovos su diskriminacija, priekabiavimu ir seksualiniu priekabiavimu 
strategijas, subsidijos neįgaliesiems prieinamų darbo vietų bei šeimai draugiškų darboviečių 
įkūrimui, galėtų prisidėti prie veiksmingesnio lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo. Naujuoju laikotarpiu tiksliniam diskriminacijos mažinimo specifiniam uždaviniui  
(„7.3.4. Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygybę 
darbo rinkoje ir diskriminacijos dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų apraiškas“) numatyta skirti 
dvigubai daugiau ESF lėšų nei 2007–2013 m. laikotarpiu, o tai rodo, kad šiai sričiai kitu laikotarpiu 
bus skiriama daugiau dėmesio39. 
 
ES paramos diferencijuotos priemonės atitiko tikslinių grupių poreikius, nes dažniausiai rėmėsi 
ankstesne vykdytojų patirtimi, literatūra ir informacija iš partnerių. Integruotas būdas sėkmingiau 
taikytas priemonėse, nukreiptose į įgūdžių tobulinimą ir užimtumo didinimą: buvo siekiama mažinti,  
diskriminaciją įgyjant įgūdžių, reikalingų patekti į darbo rinką. Taip pat, laikantis LR įstatymų, 
atnaujinta dalis infrastruktūros – ji tapo prieinamesnė asmenims su negalia. Tačiau itin trūko tikslų ir 
priemonių, skirtų daugialypės diskriminacijos problemai spręsti. Tai buvo palikta projektų vykdytojų 
iniciatyvai. 

Kadangi vertinimas rodo, jog reikalingas ir integruotasis, ir diferencijuotasis būdas, jų derinimą 
reikėtų tęsti. Diferencijuotasis būdas turėtų būti taikomas rinkos netobulumams ištaisyti ir ypač – 
itin nepalankioje padėtyje esančių visuomenės grupių padėčiai pagerinti. O integruotasis būdas 
turėtų tapti įprasta praktika visuose sektoriuose. Integruotu būdu labiausiai turėtų būti 
įgyvendinama lyčių lygybė ir prieinamumas neįgaliesiems, o kitoms grupėms planuojamos tikslinės 
priemonės. Vis dėlto pasidalijimas tarp grupių ir įgyvendinimo būdų nėra griežtas: kurių grupių 
padėtį gerinti integruotuoju būdu, turėtų parodyti situacijos analizė. Hipotetinis pavyzdys 
pateikiamas žemiau. 

Hipotetinis pavyzdys: situacijos analizė rodo, kad mokslo srityje X beveik nedirba jauni 
tyrėjai – gavę daktaro laipsnį, jauni specialistai išeina į kitus sektorius. 
Diferencijuotas būdas (ESF): stažuočių 
programa jauniems tyrėjams srityje X, 
leidžianti įgyti darbo patirties, susipažinti su 
darbo specifika, parengti publikacijų ir 
integruotis į profesinius tinklus. 

Integruotas būdas (ERPF): laboratorijos 
atnaujinimas srityje X reikalaujant, kad įranga 
galėtų naudotis doktorantai ir jaunieji 
mokslininkai. Komandos, kuriose yra jaunųjų 
mokslininkų, gauna papildomų balų. 

 
Taigi, naujuoju laikotarpiu reikėtų tiek tęsti pasiteisinusias praktikas, tiek ir papildyti jas tokiomis, 
kurios labiau atsižvelgtų į ES tendencijas ir identifikuotus poreikius (parodyta lentelėje žemiau). 
Techninės paramos lėšas panaudoti visuomenės supratimą lygių galimybių srityje skatinančiam 
viešinimui, viešojo sektoriaus tarnautojų švietimui lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje ir 
procesų kaitai. Institucijų ir ES paramos tinklalapiai turėtų būti visiškai pritaikyti asmenims su 
negalia ir pateikti įrankius, kaip tokius pritaikymus galėtų atlikti ir ES paramos gavėjai. 

                                                        
39 PPMI Group UAB, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės 

sanglaudos sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas”. 2013 m. spalio 15d. 
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7 lentelė. Pasiūlymai naujam struktūrinių fondų investicijų laikotarpiui. 

 ESF ERPF / SF 
Konkursinės 
priemonės 

Atskiros priemonės nemotyvuotų ir 
nuo darbo rinkos nutolusių grupių 
motyvavimui. 
Atskiri konkursai inovatyviems 
sprendimams integruojant tokias 
grupes, taip pat darbui su atskirties 
grupėmis. 
Finansavimas toms socialinėms 
įmonėms, kurios įdarbina asmenis su 
sunkiomis negaliomis; 
Investicijos į pokyčius organizacijose. 

Akcentuoti nediskriminuojantį 
viešinimą, remti apdovanojimus lygių 
galimybių darbovietėms. 
 Investuoti į iniciatyvas, kurios leistų 
nepalankioje padėtyje esantiems 
asmenims patiems susikurti savo 
darbo vietą. 

Valstybinio/ 
regioninio 
planavimo 
priemonės 

Siekti kuo didesnio kiekio (kuo 
didesnę tikslinės grupės dalį 
apimančios veiklos) jau motyvuotų 
asmenų iš nepalankioje padėtyje 
esančių grupių. 
Investicijos į pokyčius organizacijose. 

Identifikuoti sektorius, kur ypač ryški 
nelygybė, ir juose numatyti 
papildomų priemonių jai mažinti. 
Kelti viešojo sektoriaus tarnautojų 
kompetenciją, remti jų tinklaveiką 
lygių galimybių srityje. 
Finansuoti priemones, kurios skatintų 
asmenų su negalia savarankišką 
gyvenimą, o ne jų skaičiaus 
stacionariose globos įstaigose 
palaikymą, taip pat – profesinio 
mokymo ir orientavimo sistemas, 
kurios šalintų lyčių segregaciją. 

 

2.4. LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO 
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO POVEIKIS 

Poveikis apibrėžiamas kaip ilgo laikotarpio padariniai, susiję su ES struktūrinių fondų investicijų 
intervencijomis, ir kaip šios intervencijos prisidėjo tam tikrų pokyčių. Vertinimo požiūris pateikiamas 
metodologijos dalyje.  

 

2.4.1.  Koks Veiksmų programų poveikis Strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimui: 
ekonominė moterų ir vyrų padėtis, derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus; 
moterų ir vyrų dalyvavimas, priimant sprendimus; požiūrio į moterų ir vyrų 
vaidmenis ekonomikoje kaita; bendras visuomenės supratimas 
antidiskriminacijos srityje? 

 
Kadangi vertinime siekiama parodyti, koks buvo veiksmų programų poveikis siekiant konkrečių  tikslų, 
poveikio dalyje pagal identifikuotus tikslus ir tikslines grupes pasitelkiama intervencijų logika ir šio 
vertinimo metu surinkti duomenys. Vertinant poveikį, buvo remiamasi tokiomis ilgalaikio sisteminio 
poveikio susidarymo prielaidomis: 

� Mastas: didesnį poveikį galėjo turėti tos priemonės, kurios apėmė daugiau 
individų/organizacijų, paskirstė daugiau lėšų, kurių lyginamasis svoris didesnis. 

� Nuoseklumas: tikslus, priemones, procesus, produktus ir rezultatus sieja išbaigta intervencijų 
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logika. 
� Rezultatyvumas: didesnį poveikį turėjo tos priemonės, kurios pasiekė geresnių rezultatų tiek 

kiekybine (pagal stebėsenos rodiklius), tiek kokybine prasme. 
� Inovatyvumas: didesnį poveikį galėjo pasiekti tos priemonės, kurios sukūrė novatoriškus 

produktus bei procesus ir/arba diegė anksčiau netaikytas praktikas. 
� Tvarumas: didesnį poveikį turėjo tos priemonės, kuriuose numatyta, kaip rezultatai išsilaikys, 

pasibaigus finansavimui, esant darbuotojų kaitai ir pan. 
� „Sniego gniūžtės“/ multiplikatoriaus efektai: priemonėse numatyta, kaip nauda galėtų 

pasiekti veiklose nedalyvavusius asmenis ar organizacijas. 
 

Prie nuoseklumo ir masto prisideda skirtingų fondų intervencijų derinimas (žr. Švedijos atvejį), kai 
„kietosios“ investicijos į infrastruktūrą ar verslų kūrimą papildo „minkštąsias“ investicijas į žmogiškuosius 
išteklius. Šiame vertinime toks derinimas atsispindėjo LSU neįgaliesiems skirtose veiklose.  

 
Kalbant apie mastą, vien ESF priemonės, kuriose stebimas naudos pasiskirstymas pagal lytį ir 
diskriminuojamas grupes, sudaro santykinai nedidelę ES paramos dalį. 2012 m. atliktas reprezentatyvia 
gyventojų apklausa paremtas Informavimo apie ES struktūrinių fondų investicijas ir jų viešinimo 
vertinimas40 nustatė, kad ES struktūrinių fondų investicijų naudą asmeniškai labiau pajuto vyrai nei 
moterys, jaunesni (iki 35 m. amžiaus) nei vyresnio amžiaus (51 m. ir vyresni)  gyventojai, taip pat 
dirbantys ir turintys aukštąjį išsimokslinimą. 2013 m. PPMI Group ir VPVI atliktas Kontrafaktinio 
vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinių fondų investicijų 
poveikiui matuoti vertinimas41 pažymėjo, kad dalyvavimas 6.1.3. priemonės intervencijose sumažino 
moterų nedarbo lygį, tačiau turėjo neigiamos įtakos vyrų įsidarbinimui, nes moterys greičiau pasinaudojo 
intervencijos teikiama nauda. Moterys buvo didžiausią trumpalaikę naudą gavusi bedarbių grupė (taip pat 
asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą).  

 
Diferencijuotas priemones stebėti ir vertinti yra lengviau dėl konkrečių  iškeltų tikslų. Šios priemonės 
apibūdinamos ir išskirtomis išlaidų  kategorijomis:  

� 69 kategorija: Priemonės, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti tvarų moterų 
dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje, siekiant mažinti segregaciją dėl lyties darbo rinkoje 
ir derinti darbą bei asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, sudarant geresnes sąlygas naudotis vaikų 
priežiūros ir išlaikomų asmenų globos galimybėmis (pagal 2012 m. strateginę ataskaitą, jai 
išleista daugiau kaip 15 mln. Lt, t. y., paskirstyta 87 proc. jai numatytos paramos). 

� 71 kategorija: Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su 
galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo 
vietoje pripažinimo skatinimas (šioms priemonėms išleista beveik 68 mln. Lt. – 14 proc. 
daugiau nei planuota). 

� 73 kategorija: Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme visą gyvenimą, 
sumažinti anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių bei lytimi pagrįstą mokymosi dalykų 
segregaciją bei sudaryti geresnes galimybes gauti kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų 
sektoriaus išsilavinimą ir mokymą (jai išleista 55 mln. Lt. – tik 37 proc. visos planuotos 
sumos).  
 

                                                        
40 PricewaterhouseCoopers Finansų ministerijos užsakymu, 2012. „Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir 
jos viešinimo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.“ Prieinama internete: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
Informavimo_vertinimo_ataskaita_LT.pdf 
41  Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, 2013. „Kontrafaktinio vertinimo metodų 
pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas. 
Galutinė ataskaita“. Prieinama internete: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
Kontrafaktiniu_metodu_vertinimo_ataskaita.pdf 
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8 lentelė. 2011 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoms skirtų išlaidų kategorijos ir jų 
pasiskirstymas. 

Kategorija 2011 m. 2012 m. 
69 0,22 % 0, 22 % 
71 1,00 % 1,48 % 
73 0,82 % 1,09 % 

Šaltinis: ŽIPVP metinės ataskaitos 
 
Smulkesnių projektų poveikį pagrindžia multiplikatorių atsiradimas. Pavyzdžiui, įmonės, įdiegusios 
lanksčias darbo organizavimo formas ir prisidėjusios prie darbuotojų vaikų priežiūros, ilgainiui, ypač 
kai ekonomikos atsigavimas padidins darbo paklausą, taps konkurencingesnės, lengviau išlaikys 
darbuotojus. Įdiegtos praktikos turi didelę tikimybę išlikti ir pasikeitus personalo vadybininkams ar 
dalyvaujantiems darbuotojams. Atnaujinti turizmo objektai ir muziejininkų kompetencijos lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo srityje leis diegti kitokią klientų aptarnavimo kultūrą. Išliekantį poveikį 
gali pademonstruoti infrastruktūros projektai: pavyzdžiui, tai, kad Sveikatos mokslų universitete 
negalią turintiems dėstytojams nebereikia prašyti pagalbos, laikytina esminiu organizacijos kultūros 
pasikeitimu. Tačiau šis pokytis įvyko nišinėje reabilitologijos srityje ir nematyti požymių, kad 
praktika būtų perkelta į kitus Lietuvos universitetus. 
 
Tačiau tiesiogiai sprendimų priėmimo proceso ir visuomenės nuostatų keisti nebuvo siekiama – 
neiškelta tokių uždavinių, nenumatyta priemonių, o dėl formalaus daugumos projektų vykdytojų 
požiūrio nuostatų kaita neįvyko. Net ir tose priemonėse, kurios turėjo didelį potencialą patenkinti 
nepalankesnėje padėtyje esančių grupių poreikius, nesistengta padaryti teigiamo poveikio – jis 
deklaruotas esąs neutralus (pvz., tyrėjams skirtose LMT priemonėse). Daroma prielaida, kad tarp 
intencijų ir poveikio yra savaiminis ryšys, nors tikrovėje pradiniai ištekliai, kuriuos lemia nelygi 
padėtis, daro įtaką galimybėms pasinaudoti ES struktūrinių fondų investicijomis. Todėl, nesiimant 
papildomų priemonių, atotrūkis tarp diskriminuojamos ir nediskriminuojamos grupės didėja. 
Atitinkamai planuojant ir stebint priemonių įgyvendinimą, neturėtų būti vadovaujamasi automatišku 
intencijos ir poveikio susiejimu: poveikis turi būti matuojamas ir vertinamas, o ne spėjamas pagal 
intencijas. 
 
Apibendrinant galima įvardyti, kad ŽIPVP pirmojo prioriteto priemonės tinkamai prisidėjo prie 
diskriminaciją patiriančioms grupėms priklausančių individų konkurencingumo darbo vietoje 
didinimo (1 prioritetas). 2 prioriteto uždaviniai ir priemonės nustatyti tik neįgaliųjų švietimui. Tačiau 
jie ir buvo nuosekliausi, todėl, kaip bus parodyta vėliau, pasiektas pakankamo masto poveikis. 3 
prioriteto indėlis į lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimą pasireiškė tik atskirų projektų 
lygmeniu, o įgyvendinant 4 prioritetą, pastebėti tik keli pavyzdžiai, kaip atsižvelgta ir į HP.  
  
EAVP finansuojamų prioritetų ir priemonių teikiamos galimybės nebuvo išnaudotos, o tai, kad 
nerenkama stebėsenos informacija apie diskriminaciją  patiriančias grupes, apsunkins poveikio 
vertinimą  ateityje. Projektų vykdytojai nebuvo skatinami įvertinti, kur jų srityse egzistuoja 
nelygybė, ir kaip ją ištaisyti, kuriant darbo vietas, nustatant įmonių strategijas ir pan. ŪM užduotis 
buvo sukurti darbo vietų, o SADM – integruoti į jas bedarbius, todėl darbo vietų prieinamumas 
diskriminaciją ar socialinę  atskirtį patiriantiems asmenims liko už intervencijos ribų, nes strateginio 
požiūrio, kaip derinti skirtingų fondų intervencijas, pritrūko. Kita vertus, turizmo srityje atsižvelgta 
į įvairių asmenų (vyresnio amžiaus, su negalia ir pan.) poreikius. Stengtasi subalansuoti ir 
viešinimą (naudoti įvairioms amžiaus grupėms prieinami kanalai) – taip pasireiškė tam tikras 
institucijų mokymasis ir poveikis procesui. SSVP investicijos į infrastruktūrą prisidėjo prie geresnio 
prieinamumo neįgaliesiems, bet tai vykdyta pagal teisės aktų  reikalavimus, o ne dėl specifinio 
įsipareigojimo įgyvendinti horizontalųjį prioritetą.  
 
Taigi pritrūko aiškaus veiksmų programų suderinamumo, nuoseklios intervencijų logikos ir 
išsamumo lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje – tai būtų leidę didesnę lėšų dalį skirti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui. Be to, nebuvo numatyta veiksmų, nukreiptų į 
lygiavertį vyrų ir moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. 
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Kadangi vertinimo objektas yra itin platus ir kompleksiškas, išskirtos keturios poveikio sritys: 
poveikis šeimos ir darbo derinimui, ekonominiam savarankiškumui, poveikis neįgaliųjų galimybėms 
lygiomis sąlygomis dalyvauti darbo rinkoje, ir poveikis romų integracijai. Kaip parodyta toliau, 
kiekvienoje šių sričių suplanuotos tam tikros inovatyvios veiklos, tačiau jos skiriasi savo santykiu su 
strateginiais tikslais ir galimybe ES struktūrinių fondų investicijų naudą paskirstyti ne tik 
tiesioginiams naudos gavėjams. 

2.4.1.1. Darbo rinkos priemonės, kurių tikslinė grupė – vaikų turintys asmenys, 
susiduriantys su šeimos ir darbo derinimo sunkumais 

Iš ribotų prieinamų duomenų visuomenėje fiksuojama nuomonių kaita: nuostatai, kad trūkstant 
darbo vietų, pirmiausia darbu turi būti aprūpinami vyrai, pritarė 34 proc. gyventojų, o nepritarė – 57 
proc.  (2000 m. – 60 proc.  vyrų ir 30 proc.  moterų pritarė). Nuomonę, kad moteris ir jos šeima bus 
laimingesni, jei moteris dirbs, palaiko 71 proc. moterų.42 Kaip detalizuota žemiau, šioje srityje 
pasiteisino priemonės, kuriose tikslinė grupė buvo darbdaviai, socialiniai partneriai ir viešosios 
institucijos. Atsakant į klausimą apie ES struktūrinių fondų investicijų poveikį ekonominei moterų ir 
vyrų padėčiai derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, matyti, kad patenkintos inovatyvumo ir 
tvarumo prielaidos poveikiui atsirasti: sukurtos iki tol trūkstamos praktikos (įdiegtos lanksčios 
darbo ir mokymų formos, pasirūpinta vaikų priežiūra), kurių pradiniai kaštai didesni nei jų 
palaikymo kaštai. Sukūrus tokias praktikas, jomis gali naudotis ir netiesioginiai paramos gavėjai. Tai 
atitinka ankstesnius kontrafaktinės analizės rezultatus, pagal kuriuos buvo nustatyta, kad „Didžiausią 
poveikį vykdyti projektai darė socialiai pažeidžiamų asmenų įsidarbinimui – padidindavo tikimybę, 
kad asmuo apskritai susiras darbą bent trumpam laikui“; taip pat „turėjo neigiamos įtakos vyrų 
įsidarbinimui, nes moterys greičiau pasinaudojo intervencijos teikiama nauda“.   
 
Tačiau didesnis poveikis tikėtinas mezo lygmens projektuose, tokiuose kaip SUCCESS ar „Dirbdami 
kurkime šeimos gerovę!“. Pastarajame projekte matyti, kaip suvaldomos su išankstinėmis 
nuostatomis susijusios rizikos, o ekonominės krizės įtaka įmonei, įdiegusiai lanksčius darbo 
organizavimo metodus ir pasirūpinusiai darbuotojų vaikų priežiūra, tikėtina mažesnė: net keičiantis 
darbuotojams, mažinant etatus, sukurta infrastruktūra ir procesai išliks. Kita vertus, tokių priemonių 
gali būti atsisakyta dėl išaugusių kaštų įmonei.  
 
Paveiksle toliau pristatoma šios intervencijos logika. 

 

                                                        
42 Ibid. 
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26 paveikslas. Kaitos teorijos taikymas darbo rinkos priemonėms, kurių tikslinė grupė – vaikų turintys 
asmenys, susiduriantys su šeimos ir darbo derinimo sunkumais. 

 

 
Šaltinis: sudarė autoriai pagal J. Mayne, „Contribution analysis: Coming of age?“ Evaluation, 18 (3), 2012. 
 
SUCCESS projekte numatyti mokymai šeimos ir darbo derinimo sunkumų turintiems asmenims 
(bedarbiams ir dirbantiems), darbdaviams ir savivaldybių atstovams, taip pat – pasirūpinimas vaikų 
priežiūra, kol dalyvaujama mokymuose, ir lanksčių vaikų globos paslaugų diegimas darželiuose-
partneriuose. Vidutiniškai vaiko priežiūra projekte kainavo apie 7 tūkst. Lt vaikui, mokymai – 1700 
Lt asmeniui, individuali pagalba – 1385 Lt asmeniui, institucijų švietimas apie šeimos ir darbo 
derinimą – 325 Lt asmeniui, šeimai palankių darbo formų diegimas – 1055 Lt formai (apskaičiuota 
pagal SFMIS duomenis). Projekto paraiškoje apibendrinta statistinė informacija: 40 proc. vyrų 
vaikams skiria 0–4 val. per savaitę, 48 proc. moterų skiria daugiau nei 13 val., ir tik 3 proc. tėčių ima 
vaiko priežiūros atostogas. Taigi, moterims tenka neproporcingas darbo namuose krūvis. Vyrų 
įsitraukimas į vaikų ir kitų giminaičių priežiūrą namuose yra išorinis faktorius, kuris reikšmingai 
veikia santuokoje/partnerystėje gyvenančių moterų galimybes dalyvauti darbo rinkoje. Be to, žiūrint 
individualiu lygmeniu, projekto rengėjai aptiko ir dar vieną svarbų išorės faktorių – darbdavių 
nuostatas. Darbdaviai interpretavo draugiškumą šeimai kaip kalėdinių vakaronių vaikams rengimą 
ar leidimą darbuotojo prašymu darbo metu tvarkyti šeimos reikalus – lanksčių darbo formų jie 
apklausoje nenurodė. SUCCESS projekte tai buvo paversta kontroliuojama rizika: per visą projektą 
dirbta ir su darbdaviais, nusistatyti kiekybiniai rodikliai darbdavių dalyvavimui (nustatyta 150,  o 
pasiekta 151). Projekte taip pat siekta sukurti lanksčias globos paslaugas ten, kur anksčiau jų trūko. 
Tvarumą užtikrino darbdavių ir vaikų priežiūros institucijų įsitraukimas. Tai, kad po 6 mėn. 
įsidarbino 32 proc. anksčiau nedirbusių asmenų, o 28 proc. dirbusių, bet patyrusių šeimos ir darbo 
derinimo sunkumus, išsilaikė darbo vietoje, galima laikyti realistišku planavimu. Tačiau net 
įgyvendinus keliolika tokių projektų, sukurtos naudos nepakaktų pagerinti situaciją visoje šalyje, 
nebent atsirastų „sniego gniūžtės“ efektas. 
 
Sistemos lygmeniu vaikų turintys asmenys, susiduriantys su šeimos ir darbo derinimo sunkumais, 
nebuvo išskirti rezultato ir produkto rodikliuose. Matyti, kad tarp strateginių tikslų ir identifikuotos 
problemos (vaikų turintys asmenys, susiduriantys su šeimos ir darbo derinimo sunkumais,  
nepakankamai dalyvauja darbo rinkoje) yra tam tikras neatitikimas. Ši problema tiesiogiai susijusi su 
lyčių lygybe, bet nenustatyta, kiek moterų ir kiek vyrų tiesiogiai su ja susiduria, ir kiek jų siekiama 
pritraukti į darbo rinką. Be to, laikyta, kad šeimos ir darbo derinimo problemų daugiausiai kyla 
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socialiai pažeidžiamoms moterims, nors tokios problemos pastebimos ir tarp viduriniosios klasės 
moterų. Su įsipareigojimų šeimai turinčių moterų (re)integracija į darbo rinką susijusi ir tyrėjams 
skirtoje paramoje pamažu diegiama nuostata vaiko priežiūros atostogų neįskaičiuoti į ataskaitinį 
laikotarpį, kuriuo matuojami mokslininkės (-o) rezultatai. Tačiau ši praktika kol kas nėra nuosekliai 
susieta su intervencijų logika. Taip pat nebuvo numatyta priemonių, didinančių vyrų dalyvavimą 
vaikų priežiūroje, lygų namų ūkio darbų pasidalijimą, mokymų ir tinklaveikos tėvams rėmimas – 
esant tokiai padėčiai globos naštos moterims palengvinimas remiasi beveik vien parama, gaunama iš 
viešojo sektoriaus, iš ko galima spręsti, kad tikslas suprantamas kaip dėl šeiminių įsipareigojimų 
nepalankioje padėtyje esančių moterų padėties gerinimas, o ne lyčių socialinių vaidmenų, išteklių ir 
galios subalansavimas. Be to, neišnaudotos galimybės lyčių lygybę diegti darbo vietas kuriančiose 
finansiškai „stambesnėse“ EAVP priemonėse. 
 
Galima daryti išvadą, kad bendras VP poveikis moterų ir vyrų ekonominei padėčiai buvo mažas dėl: 

� Santykinai mažos tikslinės paramos bendrame paramos, skirtos darbo vietų kūrimui ir 
išsaugojimui, kontekste. 

� Individualizuotos ir tik moterų nepalankiai padėčiai sušvelninti, o ne lyčių lygybei diegti 
skirtos priemonės, kurių poveikį greitai sumažina išorės veiksniai – nepalankios darbdavių 
nuostatos ir ribotas jų supratimas apie šeimos ir darbo derinimo iššūkius. 

� Nepaisant gero produkto rodiklių plano vykdymo, su lyčių lygybe susijusios rezultatų rodiklių 
reikšmės gali būti nepasiektos. SADM priemonių vertinimas parodė, kad nors mokymų 
produkto rodikliai smarkiai viršyti, rezultato rodiklių pasiekimo lygis vertinimo metu (2013 
m. rugsėjo mėn.) buvo palyginti žemas. 

� Galima teigti, kad ES struktūrinių fondų investicijų indėlis į vaikų turinčių asmenų užimtumą 
yra fragmentuotas, vietinio lygmens, menkai susietas su veiksmų programų intervencijų 
logika, bet ten, kur taikytos tikslinės priemonės, nauda pastebima ir tvari. 

 

2.4.1.2. Priemonės, kurių tikslinė grupė – verslą siekiančios pradėti ar pradedančios 
moterys 

Požiūrio į moterų ir vyrų vaidmenis ekonomikoje kaita šiame vertinime atspindėta verslumo 
kontekste – tai veiklos, kurios tikslines grupes paverčia aktyviais ekonomikos dalyviais, ne vien 
pasyviais naudos gavėjais. Verslumo srityje, net ir esant mažam intervencijos mastui, egzistuoja 
tvarumo ir multiplikatoriaus efektai – nepalankesnėje padėtyje esantys individai ima patys kurti 
darbo vietas. Tačiau intervencijoms verslumo srityje itin trūksta nuoseklumo ir masto.  
ŽIPVP pateikė duomenis, kad „privataus verslo srityje 2004 m. moterų pusantro karto mažiau nei 
vyrų dirbo savarankiškai arba buvo darbdavės (atitinkamai 10 ir 16 proc.). Ypač mažai moterų 
vadovauja stambiajam verslui. Leidinys „Lietuvos verslo lyderiai 2004/2005“ paskelbė 600 
didžiausių pagal pardavimo ir paslaugų apimtį Lietuvos bendrovių sąrašą, kuriame yra tik 48 
vadovės moterys. 2013 m. Statistikos departamento duomenimis, pajamos iš savo ar šeimos verslo, 
kaip pagrindinio pragyvenimo šaltinio, tarp vyrų nuo 2001 iki 2011 m. sumažėjo nuo 1,9 iki 1,8 proc., 
o tarp moterų padidėjo nuo 1 iki 1,1 procento. Vyrai sudarė 61 proc. tarp nurodžiusiųjų verslą, 
nuosavybę ar investicijas kaip antrą pragyvenimo šaltinį.43 Nors ekonominio savarankiškumo tikslas 
turi daug potencialo prisidėti prie užimtumo ir atlyginimų atotrūkio mažėjimo, konkretūs kiekybiniai 
tikslai ir rodikliai nėra nustatyti (skirtingai nei Švedijoje, kur, pvz., ERPF finansuojamoje VP 
„Stokholmas“ numatyta, jog veiklose dalyvaus 3150 įmonių, kurių bent 40 proc. savininkų bus 
moterys ar vyrai, iš sukurtų 1300 darbo vietų ir 300 naujų įmonių bent 40 proc. taip pat atiteks 
mažiau atstovaujamai lyčiai). Verslumą skatina SADM ir ŪM priemonės – SADM priemonėse 
orientuojamasi į mažiau atstovaujamas visuomenės grupes, ŪM priemonėse nėra išskiriamos kurios 

                                                        
43 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2011. Gyventojai pagal 

pragyvenimo šaltinius. Vilnius, 2013 m. balandžio 26 d. 
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nors tikslinės grupės, bet projektų lygmeniu į lyčių atotrūkį verslumo srityje imama atsižvelgti. ŽIPVP 
savarankiško darbo ir verslo priemonėms numatyta 6,5 mln. EUR. 
 
Paveiksle toliau pateikiama verslumo intervencijų logika. 
 
27 paveikslas. Kaitos teorijos taikymas darbo rinkos priemonėms, kurių tikslinė grupė – verslą 
siekiančios pradėti ar pradedančios moterys. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai pagal J. Mayne, „Contribution analysis: Coming of age?“ Evaluation, 18 (3), 2012. 
 
 
Verslumo srityje paminėtinas LGPC projektas „Darom verslą“, labiausiai skirtas moterims 
regionuose, kurios dėl kapitalo trūkumo ar rizikos nesiima pradėti verslo. Tačiau, kaip minėta, 
didesnio poveikio būtų galima pasiekti derinant skirtingų struktūrinių fondų intervencijas, juolab 
kad EAVP priemonių finansinis „svoris“ didesnis. Kaip rodo atvejo studija, EAVP kontekste 
institucijos mokymąsi iš patirties ir laipsniško lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo galima užčiuopti VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamuose projektuose. Ši įstaiga savo 
iniciatyva pradėjo vykdyti verslumo skatinimo intervencijų stebėseną pagal lytį ir gyvenamąją 
vietovę, viešinimui atrinko įvairius ir pagal lytį pakankamai subalansuotus pavyzdžius, o galiausiai 
inicijavo projektą moterų ir jaunimo verslumui remti. 
 
Į poreikį papildomai skatinti moterų verslumą vis labiau atsižvelgiama, pavyzdžiui, jis atsispindi ŪM 
priemonės „Asistentas-4“ kvietime. „Verslios Lietuvos“ atvejo studija rodo, kad papildomos paramos 
verslo steigimui poreikis pritraukia pakankamą skaičių moterų (31 proc. verslo krepšelių gavėjų) į 
šias priemones, net jei joms nėra skirta papildomų priemonių. Kaip pasiekti tvaresnio ir tolygesnio 
poveikio, galima pasimokyti iš Švedijos, kur ESF parama sėkmingai naudojama moterų verslumui 
skatinti. Jos įgyvendinimą pagerina tai, kad parama papildo Švedijos vyriausybės ir pačių moterų 
verslininkių taikomas priemones, tokias kaip mentorystė, parama įsigyjant jau sukurtą verslą, verslo 
ambasadorių tinklas ir pan. Lietuvoje fragmentacija tarp ŪM ir SADM verslumo priemonių susilpnina 
galimą jų poveikį. 
 
Galima teigti, kad verslumo skatinimo priemonės prisidėjo prie moterų verslumo, bet ne prie 
atotrūkio tarp vyrų ir moterų verslumo mažinimo. Verslumo priemonės didžiausią poveikį padarė 
institucijų procesams – tai atskleidžia ir su socialiai pažeidžiamomis moterimis dirbančio LGPC bei su 
dėl bendros paramos verslui konkuruojančiomis jau motyvuotomis moterimis dirbančios VšĮ „Versli 
Lietuva“ atvejai. Pirmuoju atveju verslumo skatinimas papildė su socialiai pažeidžiamomis grupėmis 
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dirbančios NVO priemonių pasirinkimą. Antruoju atveju patirtis, vykdant projekto stebėseną, padėjo 
suformuluoti naują priemonę, kurioje atsižvelgiama į dėl lyties susiklosčiusius individų padėties 
skirtumus visuomenėje. 
 

2.4.1.3. Infrastruktūros atnaujinimo ir darbo rinkos priemonės, kurių tikslinė grupė – 
asmenys su negalia 

 
Kaip jau minėta anksčiau, pakankamai išsami intervencijų logika suformuluota tam, kad būtų mobilizuotos 
infrastruktūros priemonės, mokymai, naujų praktikų diegimas įmonėse ir kitos intervencijos, reikalingos 
integruojant į darbo rinką neįgaliuosius. Infrastruktūros priemonėse užtikrintos tvarumo, inovatyvumo ir 
„sniego gniūžtės“ prielaidos, o aiškiai suformuluoti tikslinių grupių poreikiai (pagal negalios tipą) leido 
užtikrinti ir nuoseklumą, ir pakankamą intervencijos mastą, ką atspindi ir viršyti strateginio konteksto 
rodikliai (žr. kitame poskyryje). Paveiksle toliau pateikiama intervencijų logika.  

 
28 paveikslas. Kaitos teorijos taikymas darbo rinkos priemonėms, kurių tikslinė grupė – neįgalieji. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai pagal J. Mayne, „Contribution analysis: Coming of age?“ Evaluation, 18 (3), 2012. 
 

Darbo biržos duomenimis, 2012 m. buvo apie 12 tūkst. registruotų bedarbių su negalia. Per trejus metus 
neįgaliųjų įdarbinimas išaugo: 2009 m. įdarbinta 3190 neįgaliųjų (iš jų terminuotai – 604), 2010 m. – 4883 
(1503), 2011 m. – įdarbinti 6227 neįgalieji, iš kurių 1585 įdarbinti terminuotai. Tikslinės priemonės 
siauresnei neįgaliųjų grupei taip pat pasiteisino. Minėtas projektas „Darbo link – tarpininkavimo paslaugų 
įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“ užtikrino nedarbo lygio kurčiųjų bendruomenėje mažėjimą 
iki maždaug 15 proc.  

Kaip rodo LKKA projekto pavyzdys, ES parama prisidėjo prie to, kad neįgalūs asmenys galėtų 
pasijusti ne pasyviais pagalbos gavėjais, o lygiais mokymo proceso dalyviais. Tai, kad neįgaliam 
asmeniui nebereikia kaskart prašyti pagalbos, yra esminis organizacijos darbo kultūros pokytis, 
didinantis neįgalaus asmens motyvaciją. 

Santykinai sėkmingai taikytas ir integruotas būdas. Visi naujai pastatyti ir atnaujinti pastatai turėjo 
būti prieinami neįgaliesiems, be to, neįgaliesiems pritaikyta ir pagal SSVP atnaujinta sveikatos 
paslaugų infrastruktūra (nors pareiškėjai dažnai primityviai suprato neįgaliųjų poreikius). 
Tarptautinėje ekspertų panelėje Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovė savo pranešime minėjo, 
kad buvo pastatyta per stačių ar slidžių nuovadų, patekimas į kai kuriuos turistinius objektus buvo 
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tik per grindinį, kuriuo sunku važiuoti. Nors prieinamumas buvo užtikrintas dėl teisės aktų, o ne dėl 
struktūrinių fondų, tačiau struktūrinių fondų dėka išaugusios statybų ir renovavimo apimtys 
prisidėjo prie to, kad vis daugiau paslaugų ir infrastruktūrų būtų prieinamos neįgaliesiems. Be to, tai 
padidino neįgaliųjų poreikių matomumą (nors reikėtų atkreipti dėmesį, kad prieinamumas buvo 
kuriamas pagal projektų vykdytojų įsivaizdavimą, o su neįgaliųjų organizacijomis projektų vykdytojai 
dažniausiai nesikonsultavo). 

 
Geroji praktika: ES paramos naudojimas darbdavių ir visuomenės nuostatų keitimui 
Projektas „Darbo link – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“ 
buvo parengtas atsižvelgiant į realų kurčiųjų bendruomenės Lietuvoje poreikį padėti įsidarbinti 
asmenims su klausos negalia. Kurčiųjų bendruomenė Lietuvoje turi apie 6750 narių. Toks 
palyginti nedidelis žmonių skaičius susiduria su aibe problemų, kurių didžioji dauguma yra 
susijusi su darbo paieška. Kurčiųjų galimybes įsidarbinti apriboja išankstinės darbdavių nuostatos 
dėl suneksnio bendravimo su tokią negalią turinčiais darbuotojais. 2009 m. nedarbas kurčiųjų 
bendruomenėje siekė net 40 proc. Įgyvendinus projektą, nuo 2009 m. iš 665 į įdarbinimo 
tarpininkus besikreipusių kurčiųjų, ieškančių darbo, net 445 asmenys buvo sėkmingai įdarbinti. 
Šie rodikliai užtikrino nedarbo lygio kurčiųjų bendruomenėje mažėjimą iki maždaug 15 proc. 

 
Projekto metu sukurti 4 vaizdo klipai buvo nuolat transliuojami per įvairius Lietuvos televizijos 
kanalus ir internete (www.lkd.lt; http://www.esparama.lt/regiostars, www.youtube.com bei 
www.facebook.com), siekiant teigiamų nuostatų apie kurčiuosius asmenis formavimo 
visuomenėje. 

 
ŽIPVP priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ 
rėmuose buvo vykdomos švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos, skirtos 
diskriminacijos darbo rinkoje prevencijai. Priemonė apėmė Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatyme numatytus pagrindus: lytį, rasę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar 
pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją. Prioritetas, skiriant 
didesnį vertinimo balą, buvo teikiamas projektams, kuriuose suplanuotos ne mažiaus kaip 5 
televizijos ar radijo laidos ar laidų ciklai nacionaliniu mastu apie žmogaus teises, įvairovę darbe 
bei pagarbą ir toleranciją konkrečioms asmenų grupėms, patiriančioms ar turinčioms riziką 
patirti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais. 

 
Šaltinis: ŽIPVP 2012 m. metinė ataskaita. 

 
Galima teigti, kad ES struktūrinių fondų investicijų poveikis neįgaliųjų situacijos pokyčiui yra 
santykinai didelis, nes: 

• aiškiai identifikuoti poreikiai: suteikiant konkurencingų įgūdžių naikinti neįgaliųjų 
atskirtį švietimo srityje,  kurti neįgaliesiems prieinamą infrastruktūrą, kompensuoti 
įmonių prisitaikymo trūkumus; 

• sukurtos paskatos ir darbo ieškantiems asmenims, ir darbdaviams; 
• taikytas ir horizontalus (neįgaliųjų dalyvavimo stebėjimas visose ESF veiklose), ir 

vertikalus požiūris. 
  
ES struktūrinių fondų investicijos, iš kurių buvo finansuojamos „minkštosios“ ir „kietosios“ 
intervencijos, prisidėjo prie augančio neįgaliųjų užimtumo darbo sąlygų pagerėjimu ir geresnėmis 
galimybėmis įsidarbinti, nors ir trūko poreikių išmanymo ir prieigos diferencijavimo pagal skirtingas 
negalias. Nepaisant to, abejonių gali kelti poveikio tvarumas, jei neįgaliuosius įdarbinusios įmonės 
ateityje, pasibaigus paramai, susidurs su išaugusiais kaštais. 
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2.4.1.4. Romų integracijos priemonių poveikis darbo su bendruomene ir politikos 
įgyvendinimo procesams 

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl romų socialinės padėties ir galimybių jiems 
patekti į ES darbo rinką gerinimo (2008/2137(INI)) EP pabrėžia, kad „viena vertus, trūksta darbo 
jėgos, ir, kita vertus, didelis nedarbo lygis, susijęs su žema romų kvalifikacija“ ir „ragina, kad visoje ES 
ir valstybių narių veikloje, kuri ypač susijusi su romais, priimant sprendimus dalyvautų romų 
bendruomenės atstovai siekiant jiems suteikti daugiau galimybių ir atsakomybės tvarkyti savo 
gyvenimą“, taip pat skatina valstybes nares panaudoti Struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšas romų 
vaikų ankstyvos integracijos programoms. Rekomenduojama konsultuotis su tikslinių grupių 
atstovais ir suinteresuotomis šalimis tam, kad ES paramos galimybės naikinant visuomenėje 
egzistuojančią nelygybę būtų pakankamai išnaudotos.44 
 
Visuomenės supratimą apie romų padėtį ir diskriminaciją iš dalies atspindi sąlyginai neseniai 
prasidėjęs projektas „Bahtalo Drom“, kuris šiame vertinime pasirinktas kaip poveikio procesams 
pavyzdys. Projekte ne tik laikomasi įgalinimo požiūrio veiklose (siekiama, kad romų bendruomenė 
pati išmoktų administruoti ES paramą, o jos nariai – patys steigti verslus ir kurti darbo vietas), bet ir 
numatyta viešinti sėkmingus tokio įgalinimo pavyzdžius, taip keičiant visuomenės nuomonę. Kaip 
rodo naujausi tyrimai45, kompleksinių problemų užburtam ratui itin didelę įtaką turi aplinka: ten, kur 
romai gyvena koncentruotai, vaikų dalyvavimas bendrame švietime užtikrinamas sunkiau. „Bahtalo 
Drom“ siekia ne tik įtraukti romus į regionų verslus (dalyvaujant partneriams), bet kartu ir paskatinti 
romus įteisinti neformaliai teikiamas paslaugas. Šis projektas remiasi ankstesnių veiklų patirtimi. 
Jame užtikrintos inovatyvumo ir „sniego gniūžtės“ efekto prielaidos, tačiau, turimais duomenimis, jo 
mastas ribotas, tvarumui rizikų gali kilti dėl lėtai kintančių visuomenės nuostatų, o dėl ankstyvo 
įgyvendinimo etapų ir kilusių iššūkių nėra įrodymų pagrįsti nuoseklumui. Žemiau pateikiama 
intervencijų logika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
44 Public Policy and Management Institute, Net Effect, and Racine, Study on the Translation of Article 16 of 

Regulation EC 1083/2006 for Cohesion Policy Programmes 2007-2013 Co-financed by the ERDF and the Cohesion 
Fund. 
45 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos socialinių tyrimų centras, and Vita Petrušauskaitė, Romų 

Vaikai Švietimo Sistemoje: Vilniaus Ir Ukmergės Savivaldybių Atvejai, 2012. 
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29 paveikslas. Kaitos teorijos taikymas darbo rinkos priemonėms, kurių tikslinė grupė – romų 
bendruomenė. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai pagal J. Mayne, „Contribution analysis: Coming of age?“ Evaluation, 18 (3), 2012. 
 
Iš ankstesnės patirties matant, su kokiais sunkumais susiduriama sprendžiant kompleksines 
diskriminacijos ir socialinės atskirties problemas, vengiama formuluoti ambicingus tikslus dirbant su 
romais. Nors, kaip minėta anksčiau ataskaitoje, ankstesni projektai romų bendruomenės padėčiai 
pagerinti buvo gana rezultatyvūs (suteikta kvalifikacijų, įdarbintas tam tikras romų skaičius, dalis 
paskatinti tęsti mokymus). Pasak apklaustų organizacijų, dirbančių su romų bendruomenėmis, 
atstovių, poveikį mažino nepalanki aplinka, nepalankios visuomenės nuostatos ir kultūriniai 
skirtumai. Pasak projekto vadovės ir į partnerius įtrauktos organizacijos atstovės, užtruko pasiekti 
vien tai, kad bendruomenės nariai įprastų pranešti apie nedalyvavimą mokymuose, pristatyti 
pažymas, susipažintų su „Sodros“ ir Darbo biržos veikla. Remiantis SFMIS duomenimis, vieno dalyvio 
profesiniam mokymui skirta apie 5800 Lt, o motyvavimo veikloms – 61 Lt asmeniui. Pasiskirstyta, 
kad motyvacinius mokymus vykdys Romų visuomenės centras, Trakų krašto kultūros ir amatų 
asociacija vykdys kultūros mokymus ir įdarbins 10 proc. dalyvių. o jungtinė kaimų bendruomenė 
Užugiriai vykdys resocializaciją. 
  
Nors, kaip minėta rezultatyvumo dalyje, projekto veikloms keičiantis, iškilo rizikų, susijusių su 
intervencijos nuoseklumu, vis dėlto projektas prisideda prie besikeičiančių nuostatų romų 
bendruomenėje: dalis romų išmoksta labiau pasitikėti viešuoju sektoriumi ir jo procedūromis, 
„prisijaukinti“ biurokratinius procesus, matyti, kokios naudos jie gali gauti tinkamai tvarkydami 
dokumentus, ilgainiui išmokti pagal bendruomenės poreikius pretenduoti į ES paramą ir ją 
administruoti. Nors šiame projekte iškilo įvairių rizikų, susijusių su apyvartinių lėšų trūkumu ir 
užsitęsusia veiklų pradžia, šis projektas yra svarbi bendruomeninių institucijų įtraukimo į ES lėšų 
administravimą laboratorija. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad poveikis priklausė nuo to, kiek konkrečiai buvo apibrėžta tikslinė 
grupė. Lyčių lygybės srityje trūko kompleksinio požiūrio (kad turi būti keičiami lyčių vaidmenys ir 
galimybių struktūros, o ne tik švelninama nepalanki moterų padėtis), savo ruožtu neįgaliųjų ir romų 
integracijos į darbo rinką srityje požiūris buvo kompleksinis, todėl neįgaliųjų  tikslinės grupės atveju, 
taikant „minkštąsias“ ir „kietąsias“ investicijas, pasiekta tvarių rezultatų. Specializuotuose 
projektuose matyti kokybinių pavyzdžių, kaip dėl ES paramos pasikeitė įvairios praktikos. Nors 
tiesiogiai sprendimų priėmimo proceso ir visuomenės nuostatų keisti nebuvo siekiama – neiškelta 
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tokių uždavinių, nenumatyta priemonių, o dėl formalaus daugumos projektų vykdytojų požiūrio 
nuostatų kaita neįvyko. 
 

2.4.2. Koks Veiksmų programose numatytų strateginio konteksto rodiklių, susijusių su 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetu, pasiekimas? Kiek ir kaip šiems 
pokyčiams įtaką darė veiksmų programų įgyvendinimas? 

Veiksmų  programose yra nurodomi šeši su lyčių  lygybės ir nediskriminavimo klausimu susiję  
rodikliai. 11 lentelėje pateikiami stebėsenos duomenys, rodantys rodiklių reikšmių pasiekimą 2012 
m. (dirbančiųjų neįgaliųjų skaičius paskutinį kartą matuotas 2011 m.). Surinkta informacija leidžia 
teigti, jog rodiklių pasiekimas nėra pakankamas: užsibrėžti tikslai viršyti tik neįgaliųjų įdarbinimo 
srityje (pasiektas beveik 6 proc. didesnis nei numatyta įdarbinimas) ir beveik pasiektas pagyvenusių 
asmenų užimtumo lygyje (trūkstama vos 0,3 proc.). O štai moterų užimtumo didinimo klausimu vis 
dar atsiliekama 14,5 proc., išeinančiųjų iš darbo rinkos amžius turėtų padidėti 2,5 metų, vyrų ir 
moterų atlyginimų skirtumas sumažėti daugiau nei 2,6 proc.  
 
9 lentelė. Strateginiai veiksmų programų konteksto rodikliai, susiję su lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo sritimi. 

 
Rodiklis (vertinimo vienetas) Pradinė situacija 

(metai) 
Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai  

Rodiklių reikšmės, 
pasiektos 2012 m.  

Moterų užimtumo lygis. 59,4 proc., 2005 
m. 

61,5 proc. 47,0 proc. 

Pagyvenusių asmenų  (55–64 
m.) užimtumo lygis 

49,2 proc., 2005 
m. 

52 proc. 51,7 proc. 

Vidutinis išėjimo iš darbo 
rinkos amžius (metai) 

63,5 m., 2005 m. 64,5 m. 62 

Dirbančių neįgaliųjų  dalis 20 proc., 2003 m. 30 proc. 35,73 proc., (2011 
m.) 

Vyrų ir moterų  
atlyginimų lygio skirtumas 

16 proc., 2004 m. < 10 proc. 12,6 proc. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
 
Ankstesniame poskyryje parodoma, kaip poveikis pasireiškė išskirtose srityse. Apibendrinta, kad 
kiekvienoje srityje tikslinės grupės gavo naudos, bet ne visose srityse sprendimų mastas ir „sniego 
gniūžtės“/multiplikatorių efektai leido atsirasti ilgalaikiam poveikiui. Išanalizavus prieinamus 
kiekybinius ir kokybinius duomenis, matyti, kad intervencijų logikoje esama spragų: rezultatai ir 
poveikis nėra logiškai susieti. Pavyzdžiui, nors iškeltas atlyginimų atotrūkio tarp vyrų ir moterų 
mažinimo tikslas, darbo kokybės ir atlyginimo stebėsena tarp įdarbintų asmenų nenumatyta. 
Tyrėjams skirtose priemonėse nenumatyta, kaip spręsti akademinėje bendruomenėje itin ryškios 
vertikalios segregacijos46 problemas. Teigiama prasme išsiskiria intervencijos neįgaliųjų dalyvavimo 
darbo rinkoje srityje: nustatyti strateginiai konteksto rodikliai, numatyti ir diferencijuotas (pvz., LDB 
priemonės), ir integruotas (pvz., iškelti neįgaliųjų dalyvavimo ESF veiklose kiekybiniai rodikliai) 
būdai, nuolat renkami produkto ir rezultato rodikliai, susiję su neįgaliųjų dalyvavimu, ir derinamos 
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo finansuojamos veiklos. Švietimo ir infrastruktūros veiklos (pvz., LSU 
atvejis) prie neįgaliųjų užimtumo lygio prisidėjo netiesiogiai, bet reikšmingai: sudarytos sąlygos įgyti 
konkurencingas kvalifikacijas, pagilintas darbdavių supratimas apie neįgaliųjų poreikius, 
subsidijomis padidintas neįgaliųjų darbo jėgos konkurencingumas. Kaip minėta dalyje apie 

                                                        
46 Žalėnienė, Rakauskienė, and Grigolovičienė, “Gender Equality in the Lithuanian System of Education and 
Science.”  
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pakankamumą, neįgaliųjų integracijai į darbo rinką iškeltas de facto vertikalus prioritetas: nustatyta, 
ko norima pasiekti, kokiomis priemonėmis ir kokiomis lėšomis. 
 
Tokio nuoseklumo pritrūko įgyvendinant lyčių lygybės aspektą, todėl tikėtina, kad įvykusių pokyčių 
priežastys yra išorinės. Lyčių lygybė susiaurinta iki nepalankesnės moterų padėties sušvelninimo, 
užuot laikiusis kompleksiško požiūrio, kaip propaguojama ES gairėse (vyrų ir moterų socialinių 
vaidmenų, išteklių ir galios subalansavimas). Tai rodo ir išsikelti strateginiai konteksto rodikliai – 
moterų užimtumo lygis ir moterų atlyginimo atotrūkis nuo vyrų atlyginimų (nors nebuvo iškelti tokie 
rodikliai kaip, pvz., vyrų dalyvavimas prižiūrint vaikus, įdiegtos lyčių lygybės metodinės priemonės ir 
programos visuose švietimo lygiuose). Labiau subalansuotas požiūris atsiskleidė atskiruose 
projektuose, kuriuose teiktos kompleksinės paslaugos (pvz., SUCCESS projekte), padarytas poveikis 
darbdaviams. Nors tokios priemonės, kaip lygybės strategijų ar lanksčių darbo formų įdiegimas 
konkrečioje įmonėje, neprisideda prie kiekybinio užimtumo didėjimo, jos padidina darbo kokybę, 
darbuotojų išlaikymą įmonėje ir visuomenės nuomonės kaitą. Ateityje gali būti prasminga tarp 
strateginio konteksto rodiklių įtraukti tokius, kurie matuotų verslų steigimą (kaip Švedijos veiksmų 
programose), lanksčių darboviečių kūrimą ir kitus mezo lygmens pokyčius. 
 

2.4.3. Kokios priemonės labiausiai tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo? 

 
Kaip minėta vertinimo metodologijos pristatyme ir dalyje apie tinkamumą, diferencijuotai ir 
integruotai lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą įgyvendinančios priemonės turėtų būti 
taikomos skirtingoms intervencijoms ir tikslinėms grupėms Remiantis anksčiau pateikta šio poskyrio 
informacija, matyti, kad didžiausią poveikį visuomenei padarė priemonės, kurios arba buvo 
finansiškai „stambesnės“, arba labai aiškiai susikonkretino tikslinę grupę. 
 
Vertinant poveikį, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į individų, bet ir į organizacijų lygmenį, – būtent čia 
atsiranda tvarumo ir multiplikatorių prielaidos. Prie pokyčių reikšmingai prisidėjo priemonės, 
kuriomis siekta nutraukti užburtą ratą organizacijose (tai parodyta paveikslėlyje toliau). Užburtas 
ratas susidaro todėl, kad, organizacijoje nesant su nepalankia padėtimi susiduriančių individų 
(vienišų tėvų, neįgaliųjų ir pan.), nėra paskatos tobulinti infrastruktūrą ir darbo su tokiais individais 
kompetencijas; bet, esant nepakankamam darbdavio supratimui ir netinkamai infrastruktūrai, 
nepalankioje padėtyje esantys individai ir nebando patekti į tokią organizaciją, žinodami ar 
numanydami, kad ten neras sau tinkamos aplinkos ir darbo sąlygų. Kai tokių individų nėra daug 
(pvz., asmenų su klausos negalia), jų patiriami sunkumai dažnai tampa nematomi ir vien privataus 
sektoriaus iniciatyva ar net NVO pastangomis neišsprendžiami, todėl atsiranda stiprus valstybės 
intervencijos poreikis. 
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30 paveikslas. Nelygybės užburtas ratas individo ir organizacijos lygmeniu. 

 
Šaltinis: sudarė autoriai. 
 
Pirmo tipo intervencijos pavyzdžiais galima laikyti priemones „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+”, 
„Socialinio dialogo skatinimas“, „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Šių priemonių 
projektuose siekiama didinti darbdavių ir socialinių partnerių supratimą apie lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą, diskriminaciją patiriančių grupių poreikius. Kaip matyti iš anksčiau VPVI atlikto 
vertinimo apie romams skirtas priemones47, taip pat iš šiam vertinimui atliktų interviu, šviečiamojo 
darbo su romų darbdaviais trūksta. Būtent tai buvo viena iš motyvacijų projekto „Bahtalo Drom“ 
vykdytojams akcentuoti savarankišką darbą ir verslų steigimą tarp pačių romų. Kita vertus, tai 
nebūtinai nutrauks nelygybės grandinę – verslininkams reikės bendrauti su užsakovais, tiekėjais ir 
valstybės institucijomis, taigi reikalinga platesnė nuostatų kaita. 
 
Pirmo tipo intervencijai priskiriama ir visuomenės nuostatų kaita. Nors trūko išsamaus požiūrio į 
nediskriminuojantį viešinimą, esama teigiamų pavyzdžių: ŽIPVP priemonės „Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ rėmuose buvo vykdomos švietėjiškos, 
informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos (priemonės, renginiai) diskriminacijos darbo rinkoje 
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais (lytis, rasė, kalba, kilmė, 
socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė 
priklausomybė, religija) prevencijos srityje. Prioritetas, skiriant didesnį vertinimo balą, buvo 
skiriamas projektams, kuriuose suplanuoti ne mažiau kaip 5 televizijos ar radijo laidos ar laidų ciklai 
nacionaliniu mastu apie žmogaus teises, įvairovę darbe bei pagarbą ir toleranciją konkrečioms 
asmenų grupėms, patiriančioms ar turinčioms riziką patirti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais ir pan. 
 
Priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ iliustruoja antrojo tipo intervenciją. Tam 
tikrais atvejais nuo dalyvavimo darbo rinkoje individus riboja infrastruktūros ir paslaugų trūkumas. 
Patenkinant lankstaus darbo grafiko bei vaikų ir neįgalių asmenų priežiūros poreikius, panaikinama 
struktūrinė kliūtis dalyvauti darbo rinkoje. Įmonių įsitraukimas leidžia tikėtis, kad rezultatai bus 
tvarūs. 

                                                        
47 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės Integracijos 
Paslaugų Socialiai Pažeidžiamų Ir Socialinės Rizikos Asmenų Grupėms Situacijos, Poreikių Ir Rezultatyvumo 

Vertinimas, Siekiant Efektyviai Panaudoti 2007–2013 M. ES Struktūrinę Paramą. 

Intervencija 1 Intervencija 2 

 
Intervencija 3 
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Ne ESF intervencijose tinkamai suplanuoti pokyčiai yra labiau fragmentuoti ir ne taip išsamiai 
stebimi, bet dėl šios paramos specifikos jų tvarumas bus didesnis nei investicijų į žmogiškuosius 
išteklius, kur poveikį gali sumažinti kadrų kaita ir kiti faktoriai. Visi ERPF statybos, rekonstrukcijos 
bei kapitalinio remonto projektai, taip pat nemaža dalis informacinių ir ryšių technologijų projektų 
privalėjo pasitarnauti pritaikant aplinką neįgaliųjų poreikiams. Pasak CPVA atstovės, poveikis lyčių 
lygybei ir nediskriminavimui didesnis socialinės apsaugos infrastruktūros projektuose, nes 
infrastruktūra kuriama būtent šiam prioritetui įgyvendinti. Šiam vertinimui atlikta Lietuvos sporto 
universiteto atvejo studija parodė, kaip investicija į infrastruktūrą neįgaliesiems pakeitė 
organizacijos kultūrą: organizacija ir taip išsiskyrė tuo, kad neįgalieji joje dalyvavo ne kaip pasyvūs 
naudos gavėjai, o kaip aktyvūs pridėtinės vertės kūrėjai (mokslininkai ir pedagogai), bet 
infrastruktūros pritaikymas panaikino diskriminuojančią prievolę nuolat prašyti kolegų pagalbos 
savo darbui vykdyti – tai prisidėjo prie neįgalių darbuotojų įtraukties ir toliau rodo teigiamą pavyzdį 
studentams. 
 
Kadangi, apklausos duomenimis, sveikata yra ne svarbiausias, bet visgi svarbus riboto įsitraukimo į 
darbo rinką faktorius daliai neįgaliųjų48, technologijų nukreipimas į sveikatos priemonių plėtrą gali 
būti laikomas prisidedančiu prie sėkmingesnės neįgaliųjų integracijos. LVPA čia išskyrė investicijas į 
ortopedinės technikos plėtrą („Vilties žiedo“, UAB „Ortopedijos klinikos“, UAB „Ortopedijos 
technikos“ projektai), tačiau juose numatyta tik technologijų plėtra, o ne sukurtų įtaisų prieinamumo 
socialinės atskirties rizikoje atsiduriantiems neįgaliesiems didinimas. Kai kuriuose turizmo srities 
projektuose atsižvelgta į neįgaliųjų poreikius: 

• Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Druskininkų uždarų kalnų 
slidinėjimo trasų su dirbtine sniego danga įrengimas (VP3-1.3-ŪM-01-V-01-002)“. 

• K. Geco įmonės įgyvendintas projektas „SPA ir talasoterapijos centro įkūrimas“ (VP3-1.3-ŪM-
06-K-01-033). 

 
Kai kuriose priemonėse net nesant reikalavimo stebėtas darbo vietų kūrimas pagal lytį: 
Druskininkuose planuota sukurti 37 darbo vietas vyrams ir 38 moterims, bet faktiškai sukurtos 47  
vietos vyrams ir net 68 moterims, Palangos viešbutyje planuota sukurti 15 darbo vietų vyrams ir 25 
moterims, o faktiškai sukurta 16 vietų vyrams ir 27 moterims.  
 
Trečiojo tipo intervenciją taikė priemonės, kuriose pagrindinė veikla buvo mokymai tikslinei grupei. 
Motyvacijos trūkumo problemą sprendė ŽIPVP ir (labiau fragmentuotai) EAVP priemonės. Šios 
priemonės proveržio iš užburto rato iniciatyvą perleido pačiam individui, paskatindamos 
diskriminaciją patiriančių grupių narius įveikti patiriamas kliūtis savo iniciatyva, konkurencinga 
kompetencija ir verslumu. Toks proveržis gali tiek paskatinti tvarius pokyčius, tiek juos atitolinti: 
didesnis diskriminaciją patiriančių grupių matomumas darbo rinkoje padidintų bendrą 
sąmoningumą ir prisidėtų prie stereotipų naikinimo, bet tai gali ir „paslėpti“ diskriminaciją, perkelti 
jos mažinimo naštą nuo įmonių ir organizacijų ant išimtinai viešojo sektoriaus pečių. Tarp šio tipo 
priemonių – „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 
(pvz., „Bahtalo Drom“ projekte romai skatinami patys kurti darbo vietas, įteisinti savo veiklas užuot 
jas tęsę neformaliame ūkyje), taip pat – ŪM priemonės, pvz., priemonė „Asistentas-4“, kuri teikia 
pirmenybę moterų ir jaunimo verslumo projektams. Tiesa, ne visos EAVP paramos viešinimo 
priemonės atitinka nediskriminuojančio viešinimo kriterijus: net ir „Asistentas-4“ priemonės 
kvietimui iliustruoti pasirinkti vien jauni asmenys, o moteriški personažai vaizduojami tik kraštuose, 
neaktyvioje padėtyje. 
 
Strateginis požiūris į lyčių lygybę ir nediskriminavimą negali remtis vien projektų vykdytojų 
iniciatyva ir išmanymu – reikalinga paskatų sistema. Lyginant priemones, prasminga išskirti 
konkursines, kuriose už atsižvelgimą  į lyčių lygybę ir nediskriminavimą skiriama balų – tai viena iš 
galimų paskatų. Didžioji dalis tokių priemonių yra administruojamos LR socialinės apsaugos ir darbo 

                                                        
48 Ibid. 
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ministerijos (7 iš 8), viena į specialiųjų poreikių asmenų įtraukimą atsižvelgianti priemonė yra 
administruojama LR Švietimo ir mokslo ministerijos. Žemiau yra pateikiamas visų į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus atsižvelgiančių priemonių sąrašas.  

• „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“; 

• „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“; 
• „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“; 
• „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“; 
• „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“; 
• „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“.  

 
Žemiau esančioje 12 lentelėje  yra nurodytas išvardintų priemonių teminis pasiskirstymas, 
atsižvelgiant į lyčių lygybės ir/arba diskriminuojamų grupių klausimus. Taip pat lentelėje nurodomi 
maksimalūs balai, skiriami už didžiausią galimą atsižvelgimą į pažymėtą tikslinę grupę/-es. Balai 
atitinkamai sureitinguoti nuo 1 (šviesi spalva – žemiausias balų skaičius) iki 3 (tamsi spalva – 
didžiausias balų skaičius).  
 
Priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ yra 
laikoma vertikalia, nes yra tiesiogiai nukreipta į riziką ir galimą diskriminaciją patiriančių asmenų 
grupes. Todėl balai už minėtų grupių įtraukimą yra pagrindinėje priemonės finansavimo 
charakteristikoje, o papildomi balai joje nėra sąlyginai aukšti. Visgi būtina pažymėti, kad visos 
nurodytos SADM ir ŠMM administruojamos priemonės yra išsiskiriančios tuo, jog atsižvelgia į lyčių ir 
nediskriminavimo klausimus, todėl jų vidinis rangavimas turėtų būti vertinamas atitinkamai. 
 

10 lentelė. Atrankos balai, skiriami už lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimą. 
Priemonės Ministerija Lyčių 

lygybė 
Amžius Tautinis Romų Spec. 

poreikių 
vaikai 

Vieniši 
tėvai 

Spec. 
poreikių 
asmenys 

ir jų  
slauga 

Max. 
taškai 
bendri 

Integravimo 
dydis 

VP1-1.1-
SADM-01-K  

SADM - + - - - - - 20 2 

VP1-1.1-
SADM-02-K  

SADM + - - - - - - 10 1 

VP1-1.1-
SADM-04-K  

SADM - - - - - + + 15 2 

VP1-1.1-
SADM-06-K  

SADM - + - - - - - 30 3 

VP1-1.1-
SADM-07-K  

SADM - + - - - - - 15 2 

VP1-1.3-
SADM-01-K  

SADM + + + + + + + 16 Vertikali 

VP1-1.3-
SADM-02-K  

SADM + - - - - - - 80 3 

VP1-2.3-
ŠMM-05-K  

ŠMM - - - - + - - 10 1 

 
Taigi, pažymėtinos šios konkurso būdu įgyvendinamos priemonės, išsiskyrusios pozityviu projektų 
rengėjų motyvavimu: 

• „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“; 

• „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“; 
• „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“; 
• „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“; 
• „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“; 
• „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“.  
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Geroji praktika: kelios tikslinės grupės 

Remiantis SADM priemonių vertinimu, įgyvendinant priemonę „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, viena iš tikslinių priemonės 
grupių buvo moterys, po ilgesnės pertraukos (daugiau nei 24 mėn.) grįžtančios į darbo rinką.  

Taip pat remiantis šiuo vertinimu, pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių gerinimas“ prioritetas buvo teikiamas dažniau skaitmeninę atskirtį patiriančioms grupėms 
(pvz., probleminių  teritorijų gyventojams, vyresnio amžiaus asmenims). Todėl  šios priemonės 
įgyvendinimas bent iš dalies prisidėjo prie skaitmeninės atskirties mažinimo ir vyresnio amžiaus 
asmenų, kurie neretai patiria diskriminaciją darbo rinkoje, geresnių galimybių išlikti darbo vietoje 
arba įsidarbinti sudarymo.  

Šaltinis: PPMI Group ir VPVI. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizės ir 
perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013. 

 
 
Tarp valstybinio planavimo būdu vykdomų priemonių išsiskiria šios priemonės: 

• „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“; 
• „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“. 

  
Vertikalios (diferencijuotos) priemonės prisidėjo prie šių prioritetų įgyvendinimo: 

• „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo 
rinkoje“;  

• „VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių 
asmenims (mokiniams ir kt.)“. 

 
Geroji praktika: darbas su įmonėmis 
Remiantis atliktu SADM priemonių vertinimu, vykdant priemones „VP1-1.1-SADM-03-V 
Įmonių socialinė atsakomybė“ ir „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“, lyčių  lygybės, 
nediskriminavimo, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo aspektai buvo įtraukiami į mokymus. 
Pasak JTVP atstovės, daug dėmesio lyčių lygybės aspektui buvo skirta įgyvendinant pirmąjį  
projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“, pagal kurį buvo stiprinami 
įmonių instituciniai gebėjimai, kad jos žinotų, kas yra ĮSA, kaip ją diegti. Atsižvelgiant į tai, galima 
teigti, kad šių priemonių įgyvendinimas bent iš dalies padėjo siekti vieno iš Moterų ir vyrų  
lygių galimybių 2010–2014 m. programoje numatytų  tikslų – integruoti moterų ir vyrų lygių  
galimybių užtikrinimo darbo rinkoje klausimus į socialinę  partnerystę ir socialinį dialogą.  

  
Šaltinis: PPMI Group ir VPVI. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizės ir 
perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013. 

 
Kaip matyti, nors integruotą ir diferencijuotą požiūrį taikančioms priemonėms galioja skirtingi 
lūkesčiai, abu būdai turi galimybių daryti poveikį. Jį kontroliuoti lengviau konkursinėse priemonėse, 
bet ne visos tokių priemonių galimybės išnaudotos – su lyčių lygybe ir nediskriminavimu susiję PFSA 
taikyti ribotai. Valstybinio planavimo priemonėse buvo lengviau užtikrinti didesnį pokyčių mastą ir 
tęstinumą, tačiau jose buvo mažiau lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo įvairiuose 
etapuose kontrolės mechanizmų. Vykdytojų patirtis ir valia tokiose priemonėse leido pasiekti gerų 
rezultatų (pvz., LDB priemonėse), bet tai kol kas nėra universali praktika tokio tipo priemonėse. 
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2.4.4. Kokios priemonės nepakankamai prisidėjo prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo ir kokios to priežastys? 

Tarp konkursinių priemonių geresniam lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimui buvo 
galima išnaudoti švietimo priemones – „VP1-2.2-ŠMM-05-K Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, „VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“, 
„VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ – 
kuriose pagal kaitos teoriją būtų prasminga įvesti su lyčių lygybe ir nediskriminavimu susijusius 
pasiūlymus ir reikalavimus, bet tai konkursinių priemonių PFSA nebuvo padaryta. Interviu su ESFA 
patvirtino, kad švietimo priemonių galimybės nėra optimaliai išnaudojamos. ŪM turizmo priemonėse 
nėra numatyti kriterijai ir reikalavimai, kurie galėtų padėti įgyvendinti lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą, bet infrastruktūros priemonėse nemažai reikalavimų išplaukia iš teisės aktų. O 
štai švietimo ir mokslo srityje, kur aptinkama diskriminacinių praktikų,49 struktūrinių fondų 
teikiamos galimybės nebuvo išnaudotos. Neiškelta tikslų mažinti vertikalią segregaciją akademinėje 
bendruomenėje, įgalinti moteris tyrėjas pakilti pareigose arba įkurti savo pumpurines įmones. 
Formuluojant, kaip projektai prisidės prie nediskriminavimo, dažnai nurodoma, kad bus taikomi 
meritokratiniai kriterijai (mokslinės veiklos rezultatai ir pan.), bet nenumatyta korekcinių 
priemonių, jei tokių kriterijų formuluotės sudaro sąlygas netiesioginei diskriminacijai (pvz., laikinai 
iš darbo rinkos iškritusių asmenų, kurių dauguma yra moterys). 
 
Ypač EAVP neišnaudotos galimybės kryptingai panaudoti ekonomikos augimo priemones, siekiant 
subalansuotos plėtros: baiminantis administracinės naštos, nebuvo vykdoma stebėsena pagal lytį ir 
kitas aktualias grupes. Tokia stebėsena nebūtinai turi būti susieta su rodikliais, bet leistų valstybei 
sukaupti reikalingų duomenų apie tikslinių grupių verslumą (įdarbinimą, išteklių paskirstymą ir 
pan.). Galimybė ekonomiškai paskatinti įmones, turinčias lygių galimybių strategijų, taip pat nebuvo 
išnaudota. Paramos verslumui išskaidymas tarp SADM ir ŪM trukdė perduoti gerąsias praktikas ir 
taikyti suvienodintą požiūrį. Funkcijų atskyrimas buvo matyti ir kitose priemonėse: ŪM palikta 
rūpintis verslų ir darbo vietų kūrimu, SADM – kad bedarbiai ir pažeidžiamos grupės galėtų tame 
dalyvauti. Geresnių rezultatų būtų galima pasiekti harmonizuojant verslų ir darbo vietų kūrimo 
priemones, remiantis Švedijos patirtimi. Tačiau pritaikyti Švedijos patirtį trukdytų tai, kad Švedijoje 
svarbus vaidmuo įgyvendinant ERPF veiklas tenka apskritims, kas leidžia geriau prisitaikyti prie 
vietinės darbo rinkos, identifikuoti iššūkius ir išorinius faktorius.  
 
Kaip matyti, tose priemonėse, taip pat projektuose, išskyrus, kai dirbama su itin pažeidžiamomis 
grupėmis, kuriose buvo nustatyti siektinos produkto ir rezultato rodiklių reikšmės, jos buvo 
pasiektos. Taigi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimas labiausiai yra politinės valios ir 
kryptingų pastangų klausimas. Kita vertus, lyčių lygybės srityje matyti, kad produkto ir rezultato 
rodikliai menkai susiję su strateginio konteksto rodikliais, kuriuos labiau veikė išorės veiksniai. Tad, 
pagrindinės priežastys, sutrukdžiusios daugiau priemonių prisidėti prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo, buvo strateginio požiūrio trūkumas, atsakomybės fragmentacija ir rizikų, 
susijusių su išorės veiksniais, neįvertinimas. 

2.5. LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO 
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 

Efektyvumas gali būti vertinamas iš kelių perspektyvų: 
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• objektyviai – priemonės yra efektyvios, jeigu atitinka joms keliamus kokybės standartus 
(kriterijus);  

• subjektyviai – priemonės yra efektyvios, jeigu pagrindinės suinteresuotosios pusės yra 
patenkintos jų įgyvendinimu.  
 

Renkant duomenis apie administravimo sistemą, projektų atranką ir stebėseną, buvo taikytas ir 
objektyvus, ir subjektyvus požiūris: renkant duomenis apie administravimo sistemą, atrankos 
kriterijus, atrinktus projektus ir stebėseną, buvo atlikta teisės aktų ir gairių analizė, taip pat paimti 
interviu iš valstybės tarnautojų ir projektų vykdytojų apie jų patirtį bendradarbiaujant su 
administravimo sistemos institucijomis ir dalyvaujant projektų atrankoje. Šiame vertinime 
efektyvumo klausimai apima paramos administravimą, projektų atranką ir įgyvendinimo stebėseną.  
 

2.5.1 Ar tinkamai lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas integruotas į ES 
struktūrinių fondų investicijų administravimo sistemą? Ar lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioritetas pakankamai atsispindi projektų rengimo, 
vertinimo, įgyvendinimo, stebėsenos, bei atsiskaitymo etapuose? 

 
Už tinkamą 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programų administravimą ir 
įgyvendinimą, taip pat ir horizontaliuosius prioritetus yra atsakinga vadovaujančioji institucija, 
kurios funkcijas šiuo metu atlieka LR finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo 
departamentas50. Vadovaujančioji institucija rengia bendruosius projektų atrankos kriterijus bei 
teikia Veiksmų programų stebėsenos komitetui tvirtinti bendruosius ir tarpinių institucijų parengtus 
specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus51. Taip pat vadovaujančioji institucija 
pagal poreikį rengia ir tvirtina teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programų įgyvendinimą, 
detalizavimo dokumentus, metodinius nurodymus ir paaiškinimus dėl jų taikymo bei turi teisę 
sudaryti komisijas ir darbo grupes, padedančias jai vykdyti priskirtas funkcijas.  
 
Veikiant šių kompetencijų rėmuose bei vadovaujantis Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo 
įsisavinant ES struktūrinių fondų investicijas 2004–2006 m. laikotarpiu vertinimo52 
rekomendacijomis, 2008 m. buvo įsteigta Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo 
grupė53. Būti šios darbo grupės nariais be ministerijų, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų bei kitų 
valstybės institucijų atstovų taip pat buvo paskirti socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai 
bei ekspertai. Pagrindinės šios darbo grupės užduotys buvo: 

• analizuoti informaciją apie 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo 
strategijoje ir veiksmų programose nustatytų horizontaliųjų prioritetų (lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo, darnaus vystymosi, informacinės visuomenės ir regioninės plėtros) 
įgyvendinimą, pateikiamą strategijos ir metinėse bei galutinėse veiksmų programų 
įgyvendinimo ataskaitose; 

• teikti pasiūlymus koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms, Stebėsenos komitetui 
ir veiksmų programų valdymo komitetams dėl horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo; 

                                                        
50 LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir veiksmų programas“. Žin., 2007, Nr. 114-4637, (Aktuali redakcija nuo 2012-07-29). 
51 Iki 2012 m. liepos 29 d. šias funkcijas atliko Koordinuojančioji institucija. 
52 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas“, 2008. 
53 LR finansų ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 1K-138 „Dėl Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymo“. Žin., 2008, Nr. 45–1699 (pakeistas 2012 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr. 1K-168, Žin., 2012, Nr. 27-1247) 
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• svarstyti ir teikti pasiūlymus koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms dėl mokymų 
poreikio 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijas administruojančioms institucijoms 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo klausimais. 

 
Ši darbo grupė tapo platforma diskusijoms apie geresnį horizontaliųjų prioritetų, tarp jų ir lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo, integravimą į veiksmų programų priemones vykti ir metodinėms 
rekomendacijoms dėl  šių prioritetų įgyvendinimo suformuluoti54. Taigi jau veiksmų programų 
įgyvendinimo pradiniame etape buvo sukurta struktūra, apimanti visus ES struktūrinių fondų 
investicijų administravimo lygmenis bei suteikianti galimybę konsultuotis su partnerių 
organizacijomis ir ekspertais.  
 
Aktyviausiai grupė veikė 2008–2009 metais, kai tiek pačioms institucijoms, tiek paraiškų rengėjams 
ir projektų vykdytojams kilo daugiausiai klausimų dėl horizontaliųjų prioritetų, tarp jų ir lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo, integravimo priemonių ir projektų lygmeniu. 2009 m. 
bendradarbiaujant su grupės nariais buvo parengtas Horizontaliųjų prioritetų vadovas pareiškėjams 
ir projektų vykdytojams55, pateikiantis ne tik esminę informaciją apie horizontaliuosius prioritetus, 
bet ir praktinius pavyzdžius bei klausimyną projektų pareiškėjams ir vykdytojams, padedantį 
nustatyti, kaip projektas gali prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų, tarp jų ir lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo įgyvendinimo. Tačiau darbo grupei trūko konkretaus priemonių (veiksmų) plano, 
kaip buvo rekomenduota Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų investicijas galutinėje vertinimo ataskaitoje56. Be to, kadangi grupės veikla apėmė 
visus horizontaliuosius prioritetus (o ne konkrečius prioritetus pagal darbo grupės pogrupius, kaip 
buvo rekomenduota minėtoje ataskaitoje), jos veikloje dalyvaujantys institucijų atstovai daugiausiai 
dėmesio skyrė jų institucijai tradiciškai priskiriamai sričiai.  
 
Šio vertinimo metu atlikta interviu programa parodė, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioritetas dažniausiai yra traktuojamas kaip aktualus tik ESF lėšomis remiamose intervencijose, taip 
pat investuojant į socialinę infrastruktūrą57. Už nemažą dalį šių priemonių atsakingoje LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje Moterų ir vyrų lygybės skyrius ir Lygių galimybių skyrius aktyviai 
dalyvauja ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis finansuojamų priemonių planavimo procese58, 
tačiau kitos ministerijos ir įgyvendinančios institucijos dažnai stokoja ekspertizės šio horizontalaus 
prioriteto įgyvendinimo klausimais. Pavyzdžiui, lyčių lygybės principas yra vertinamas kaip 
netaikomas arba labai ribotai taikomas ERPF ir SaF lėšomis finansuojamoms priemonėms, o 
nediskriminavimo principo įgyvendinimas tapatinamas su statybos techninių reglamentų 
reikalavimais dėl viešųjų pastatų ir infrastruktūros prieinamumo judėjimo negalią turintiems 
asmenims.  
 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimą šalia Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo priežiūros darbo grupės veiklos turėtų užtikrinti socialinių ir ekonominių partnerių59 

                                                        
54 Interviu su LR finansų ministerijos atstovais, 2013 m. spalio 13 d. 
55 LR finansų ministerija, „Horizontalūs prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams“, 
2009. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-
2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf 
56 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas“, 2008. 
57 Interviu programa su ES struktūrinės paramos administravimo sistemos institucijų atstovais, 2013 m. spalis-
lapkritis. 
58 Interviu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES struktūrinės paramos departamento atstovu, 
2013 m. spalio 30 d. 
59 Stebėsenos komiteto nariai yra Moterų informacijos centro, Neįgaliųjų reikalų tarybos ir Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos atstovai. 
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ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovų dalyvavimas Stebėsenos komitete60 bei 
privalomas atsiskaitymas Europos Komisijai už šio prioriteto įgyvendinimą metinėse ir strateginėse 
ataskaitose. Tačiau analizė rodo, kad Stebėsenos komitete trūksta diskusijų horizontalaus lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto klausimais, o bendrieji ir specifiniai priemonių atrankos 
kriterijai, kurie yra vienas iš instrumentų geriau integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principus, jau būna suderinti ir posėdžio metu yra tik patvirtinami. Interviu programa parodė, kad 
viena iš tokio formalaus požiūrio į lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą 
priežasčių yra jo „savininko“ nebuvimas tarp ES struktūrinių fondų investicijų administravimo 
sistemos institucijų bei riboti kitų institucijų (pvz., SADM Moterų ir vyrų lygybės ir Lygių galimybių 
skyrių, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos) pajėgumai ir galimybės įsitraukti į priemonių ir 
projektų planavimo procesą visose ministerijose ir kitose institucijose.   
 
Apibendrinant, nors vadovaujančios institucijos, koordinuojamos Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo priežiūros darbo grupės, darbas (ypač 2008–2009 m.) vertinamas teigiamai, ES 
struktūrinių fondų investicijų administravimo sistemos institucijoms vis dar trūksta aktyvaus 
metodinio vadovavimo ir žinių bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo 
gerosios praktikos sklaidos. Tai galėtų užtikrinti ekspertinių žinių lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
srityje turinčios institucijos arba organizacijos įtraukimas į ES struktūrinių fondų investicijų 
panaudojimo planavimo procesą, kur ji atliktų koordinatoriaus ir kompetencijų centro vaidmenį, 
kartu prisidėdama prie ES struktūrinių fondų investicijų administravimo sistemos institucijų 
pajėgumų stiprinimo ir jų žinių apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą tobulinimo. Kaip pavyzdį 
galima būtų paminėti Lenkijoje veikiantį Lygių galimybių įgaliotinio tarnybos koordinuojamą 
Lygybės tinklą61, turintį savo atstovus-koordinatorius visose ministerijose, Vyriausybės 
kanceliarijoje, vaivadijose ir atskirose valstybės institucijose. Pirmojo ES tokio pobūdžio nacionalinio 
tinklo veikla yra nukreipta į lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų integravimą ir įgyvendinimo 
stebėseną visose Lenkijos viešosios politikos ir administravimo srityse, taip pat į tarnautojų 
kompetencijų ir žinių tobulinimą ir gerosios praktikos pavyzdžių viešinimą tiek nacionaliniu, tiek ir 
regioniniu lygmeniu. Kuriant tokį tinklą Lietuvoje, koordinatoriaus ir kompetencijų centro veikla 
galėtų būti finansuojama iš techninės pagalbos lėšų.  
 
 
 

                                                        
60 LR finansų ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1K-077 „Dėl finansų ministro 2007 m. kovo 8 d. 

įsakymo Nr. 1K-080 „Dėl stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti personalinės 
sudėties“ pakeitimo“. Žin., 2013, Nr. 21-1038. 
61 Šis tinklas Lenkijoje buvo sukurtas, įgyvendinant projektą „Lygus traktavimas kaip gero valdymo standartas“ 

pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą. http://www.siecrownosci.gov.pl/o-projekcie/  
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2.5.1. Ar priemonių finansavimo sąlygų aprašuose tinkamai detalizuojamas ir 
paaiškinamas projektų atitiktis bendrajam kriterijui „Projektas atitinka lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus“?  Kaip projektai atitinka lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto reikalavimus? Ar pakankamas šio prioriteto 
įgyvendinimo užtikrinimas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu? Ar 
tinkami projektų atrankos lyčių lygybės integravimo ir nediskriminavimo 
tematika reikalavimai ir būtini požymiai? Ar tinkami kriterijai taikyti atrinktų 
projektų paraiškos teikėjų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kompetencijai 
įvertinti? 

 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo laikotarpiu horizontalaus lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą turėjo užtikrinti bendrasis projektų atrankos kriterijus, 
nustatantis, kad visi ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis finansuojami projektai turi atitikti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus. ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis finansuoti teikiamų 
projektų paraiškų A dalyje projektų rengėjai turėjo aprašyti, ar ir kaip projektas prisideda prie lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo. Tačiau paraiškos pildymo instrukcijoje nebuvo pateikta papildomų 
paaiškinimų ir rekomendacijų. Kita vertus, bendrąjį atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principams kriterijų detalizuoja metodiniai nurodymai vertintojams, kuriose paaiškinama, kad: 

1) visose srityse turi būti užtikrinamas moterų ir vyrų lygybės ir lyčių aspekto integravimas; 
2) gaunant paramą ir (arba) naudojantis jos rezultatais turi būti užtikrinamas 

nediskriminavimas dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos62. 

 
Projektų vertinimą atliekantiems įgyvendinančiųjų institucijų atstovams rekomenduojama vadovautis 
LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu bei EK parengtomis Moterų ir vyrų lygybės gairėmis 
2006–2010 m. ir įvertinti du aspektus: pirma, ar projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų 
neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui; antra, ar projekte 
nurodytos pastangos skatinti šių principų įgyvendinimą (gali būti nustatomas ir kaip prioritetinis 
atrankos kriterijus). Tačiau, atsižvelgiant į veiksmų programų priemonių įgyvendinimo specifiką, 
institucijoms yra paliekama pasirinkimo laisvė, nustatant konkrečiu atveju taikomus bendrojo 
atrankos kriterijaus aspektus63.  
 
Visų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų priemonių projektų finansavimo sąlygų 
aprašų analizė parodė, kad tik dalis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių 
projektų yra vertinami veiksmų, galinčių prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimo, 
aspektu. Tačiau priemonių, kurioms yra taikomas bendrojo kriterijaus vertinimo aspektas dėl lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimo, finansavimo sąlygų aprašuose trūksta šio bendrojo kriterijaus 
detalizavimo ir išaiškinimo. EAVP ir SSVP priemonių atveju projektų atrankos ir vertinimo metu 
atsižvelgiama tik į tai, ar projektas neturės neigiamos įtakos šio horizontalaus prioriteto 
įgyvendinimui, o vertinimo aspektas dėl galimo teigiamo poveikio nėra taikomas. Savo ruožtu 
Techninės paramos veiksmų programos ir kitų veiksmų programos techninės paramos prioritetų 
informavimo, viešinimo ir vertinimo priemonėms bendrasis atrankos kriterijus dėl atitikties 
horizontaliam lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui nebuvo taikomas64.  

                                                        
62 LR finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių įgyvendinimo“, Žin., 2008, Nr. 23-861. 
63 Ten pat. 
64 LR finansų ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1K-320 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo 
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų 
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Toks ribotas bendrojo atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams kriterijaus taikymas iš 
dalies parodo, kad ES struktūrinių fondų administravimo sistemos institucijoms gali trūkti žinių ir 
gerosios praktikos pavyzdžių, kaip integruoti horizontalųjį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą 
kitose nei ESF bei viešųjų paslaugų infrastruktūros srityse. Kita vertus, nereikalaujant iš projektų 
vykdytojų numatyti veiksmus, teigiamai prisidedančius prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo, buvo siekiama sumažinti administracinę naštą pareiškėjams, kuriems taip 
pat gali trūkti žinių šioje srityje65.  Be to, nors 2009 m. buvo parengtas Horizontaliųjų prioritetų 
vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams66, finansavimo sąlygų aprašuose ir jų prieduose nėra 
pateikiama nuorodų į šį metodinį dokumentą, kuris galėtų padėti pareiškėjams dar projektų 
planavimo etape įvertinti projekto potencialą prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo. 
 
Iš šio vertinimo Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų atvejų studijoms pasirinktų projektų tik 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonėse „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP1 -1.1-SADM-04-K Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašuose buvo pateikti trumpi 
paaiškinimai apie tai, kad, vertinant atitiktį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams, turi būti 
įsitikinama, jog projekto veiklose integruotos konkrečios priemonės (atskiros temos), viešinimo 
renginiuose numatyti atskiri pranešimai arba kitos viešinimo priemonės, skatinančios prisidėti prie 
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo. Kita vertus, šios priemonės 
diferencijuotai (vertikaliai) įgyvendina lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą, o finansavimo 
paskirstymas konkurso būdu suteikia galimybę nustatyti specialiuosius prioritetinius projektų 
atitikties kriterijus, už kuriuos vertinimo metu yra skiriami papildomi balai. Minėtų priemonių atveju 
papildomi balai buvo skiriami tuo atveju, jei buvo atlikta tikslinių grupių poreikių analizė, veiklos 
buvo skirtos nustatytoms prioritetinėms tikslinėms grupėms arba tikslinės grupės sudarė tam tikrą 
nustatytą projekto dalyvių dalį.  
 
Nors konkursinio projektų finansavimo atveju papildomų balų skyrimas už veiklas, prisidedančias 
prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, dažnai įvardijamas kaip vienas iš būdų paskatinti šio 
horizontalaus prioriteto įgyvendinimą, toks sprendimas turi būti gerai pasvertas. Tuo atveju, jei 
priemonė nėra diferencijuota ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas įgyvendinamas 
integruotu būdu, papildomų balų skyrimas už tikslinių grupių dalyvavimą arba projektų įgyvendinimą 
tikslinėse teritorijose gali iškreipti intervencijos logiką, o veiklų pasiūla gerokai viršyti jų paklausą. 
Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 
ugdymas“, kurios prioritetiniai kriterijai papildomų balų numatė už mokymus, organizuotus 
probleminėse teritorijose, bei vyresnių nei 45 m. asmenų ir kaimo vietovių gyventojų dalyvavimą 
projektuose, mokymų pasiūla tikslinėse teritorijose viršijo paklausą ir projektų vykdytojai konkuravo 
dėl mokymų dalyvių pritraukimo67. Tad taikant konkursinę projektų atranką turi būti atlikta išsami 
poreikių ir iššūkių analizė, taip pat nustatomi prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kurie 
neiškreiptų pačios intervencijos, pvz., orientuoti į paklausos pusę (t. y., įmones ir organizacijas), 
viešinimo veiklas, inovatyvius lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo būdus. 
 
Taikant valstybės ir regioninį projektų planavimą įgyvendinamos priemonės taip pat stokoja bendrojo 
kriterijaus dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams detalizavimo. Iš kitų ŽIPVP 

                                                                                                                                                                                                 
programų prieduose numatytoms informavimo ir viešinimo priemonėms patvirtinimo“, Žin., 2008, Nr. 120-
4565.  
65 Interviu su igyvendinančiosiomis institucijomis, 2013 m. lapkritis. 
66 LR finansų ministerija, „Horizontalūs prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams“, 
2009. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-
2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf 
67 Interviu su projektų vykdytojais.  
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priemonių, kurios lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą įgyvendina integruotu būdu, išsiskiria 
priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų 
apraše pateiktas bendrojo atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams detalizavimas. Šios 
valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas 
nustato, kad projektai privalo integruoti veiklas, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir pateikia 
pavyzdžius, kokios temos galėtų būti pristatomos mokymų dalyviams, siekiant tobulinti jų žinias apie 
lyčių lygybę. Toks bendrojo kriterijaus taikymas ne tik nustato privalomus veiksmus įgyvendinant 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontalųjį prioritetą, bet ir pasiūlo paramos gavėjams 
konkrečius būdus, iš kurių jie gali pasirinkti jiems aktualiausius. Toks bendrojo kriterijaus 
detalizavimas yra geras pavyzdys, kaip dar paraiškų rengimo metu projektų vykdytojai yra 
supažindinami su galimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo būdais. 
Vertinimo metu atlikta interviu programa parodė, kad tokia informacija ir paraiškų ESF projektams 
rengimo patirtis yra vertinga potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams, nes ateityje jie 
geriau integruoja šiuos horizontaliuosius principus ir į kitus projektus, pavyzdžiui ERPF srityje, kur 
bendrasis atrankos kriterijus ne visada yra taikomas68. 
 
Kita vertus, taikant valstybės ir regioninį projektų planavimą, lyčių lygybė ir nediskriminavimas gali 
būti skatinami ir tais atvejais, kai atitinkamas bendrojo atrankos kriterijaus vertinimo aspektas 
priemonei nėra taikomas. Planavimo būdu rengiami projektai turėtų tiesiogiai prisidėti prie 
nacionalinių strateginių dokumentų įgyvendinimo ir, jei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principai yra integruoti į šiuos dokumentus ir juos siekiama skatinti, ES struktūrinių fondų investicijų 
lėšomis finansuojami projektai įgyvendina ir šį horizontalųjį prioritetą. Pavyzdžiui, nors vertinant 
SSVP priemonės „VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ projektus 
nėra taikomas vertinimo aspektas dėl pastangų skatinti nediskriminavimo principo integravimą, 
projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai projektams numato, kad turi būti siekiama 
„sukurti ar išplėtoti studijų infrastruktūrą, kuri būtų paremta naujausiomis tarptautinius reikalavimus 
atitinkančiomis informacinėmis ryšių technologijomis, didinančiomis studijų/mokymosi kokybę ir 
prieinamumą negalią ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims“, o pats projektas turi prisidėti prie 
Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo69. Kitas pavyzdys yra ŽIPVP priemonė „VP1-3.2-ŠMM-02-V 
Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės 
moksle skatinimas“, kurios projektų finansavimo sąlygų apraše nėra numatytas lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimo vertinimo aspekto taikymas, tačiau yra finansuojamos lyčių lygybės 
moksle skatinimo veiklos, tokiu būdu prisidedant prie Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo70. 
Tokiu horizontalaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimu pasižymi ir daugelis 
valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamų ŽIPVP priemonių, ypač jei jos yra skirtos tikslinių 
grupių problemoms spręsti. Nors šie pavyzdžiai parodo, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimas į projektų rengimo, vertinimo ir atrankos procesą gali būti integruojamas 
skirtingais būdais. Nenuoseklus bendrojo atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams 
kriterijaus taikymas rodo skirtingą ES struktūrinių fondų investicijų administravimo sistemos 
institucijų turimą šio prioriteto svarbos suvokimą ir žinias apie jo įgyvendinimo galimybes.  
 
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad dėl nenuoseklaus bendrojo atrankos kriterijaus dėl atitikties 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams taikymo efektyvumas buvo ribotas. Kita vertus, atlikta 
analizė parodė, kad ne tik bendrasis atrankos kriterijus užtikrinta šio horizontalaus prioriteto 
įgyvendinimą: net tais atvejais, kai bendrojo kriterijaus aspektas dėl lyčių lygybės ir 

                                                        
68 Interviu su Lietuvos verslo paramos agentūros darbuotojais. 
69 LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. ISAK-3292 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 148-595.5 
70 LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. ISAK-2335 „Dėl Tyrėjų karjeros 
programos patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 7-261; 2009, Nr. 32-1252. 
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nediskriminavimo skatinimo nėra taikomas, šis horizontalus prioritetas yra įgyvendinamas nustatant 
finansuojamas veiklas arba reikalavimą dėl atitikties nacionaliniams strateginiams dokumentams. 
Tačiau tokiu atveju, net ir esant projekto teigiamam poveikiui, tai būtų sunku nustatyti, nes neturint 
informacijos apie planuojamus veiksmus lyčių lygybei ir nediskriminavimui skatinti, nėra vykdoma 
stebėsena bei nėra sudaromos prielaidos panaudoti išmoktas pamokas planuojant naujas 
intervencijas.  
 

2.5.2. Ar efektyviai veikia lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo 
stebėsena (rodiklių tinkamumas, pakankamumas, duomenų surinkimo būdai ir 
kaštai)?  

Prasidėjus 2007–2013 m. laikotarpio programavimo procesui, Europos Komisija pateikė 
rekomendacijas dėl horizontaliųjų prioritetų stebėsenos, kurios nustatė šiuos pagrindinius 
horizontaliųjų prioritetų integravimo principus: 

1) Horizontaliųjų prioritetų stebėsena turi būti integruota į bendrą programos rodiklių sistemą. 
2) Duomenys apie ES struktūrinių fondų investicijų intervencijų sukurtus produktus ir 

rezultatus turi būti renkami tikslingai, t. y., siekiant panaudoti juos priimant sprendimus. 
3) Horizontaliųjų prioritetų rodikliai turi būti taikomi visų pirma toms priemonėms, kurios turi 

reikšmingą poveikį jų įgyvendinimui. 
4) Horizontalūs prioritetai turi būti įgyvendinami lanksčiai ir nuosekliai. 

 
2010 m. atliktas 2007–2013 m. veiksmų programų stebėsenos rodiklių tinkamumo einamasis 
vertinimas71 nustatė, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui aktualūs ir 
tinkami yra daugelis ŽIPVP ir SSVP nustatyti strateginio konteksto rodikliai, tokie kaip darbo jėgos 
aktyvumo ir užimtumo lygis, moterų užimtumo lygis, skurdo rizikos lygis, vyrų ir moterų atlyginimų 
skirtumai, pasirūpinimas vaikų priežiūra, dirbančiųjų neįgaliųjų dalis ir kt. Tačiau EAVP stokoja 
strateginio konteksto rodiklių, kurie tiesiogiai matuotų lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimą: tik 3 prioriteto „Informacinės visuomenės plėtra“ strateginis konteksto rodiklis, 
matuojantis pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygį, galėtų būti vertinamas kaip 
prisidedantis prie diskriminacijos mažinimo (ypač, jei į internetą perkeliamos paslaugos yra 
prieinamos ir negalią turintiems asmenims). Teigiamai vertinama tai, kad didžioji dalis šių rodiklių 
yra naudojami nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenai ir duomenys apie juos renka 
Lietuvos statistikos departamentas, tad nėra patiriama papildomų duomenų rinkimo kaštų. 
 
Pagrindinių ir programos lygmens rodiklių vertinimas parodė, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
stebėsenai yra aktualūs ir tinkami 25 veiksmų programų lygmens rodikliai, tačiau kaip ir strateginio 
konteksto rodikliai, jie yra netolygiai pasiskirstę tarp skirtingų veiksmų programų: 21 iš jų yra ŽIPVP 
suplanuoti rodikliai ir 4 – SSPV rodikliai. Nemažai lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo stebėsenai tinkamų rodiklių yra numatyta ir veiksmų programų prieduose, dalis jų yra 
specifiniai ir gerai atspindi intervencijų pobūdį (žr. 5 priedą). 

 

Daugelis šių rodiklių, tokie kaip mokymus baigusių asmenų skaičius, bedarbių, įgijusių kvalifikaciją,  
skaičius, mokslininkų ir kitų tyrėjų, besimokiusių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius 
arba pastatytų ir rekonstruotų objektų, kuriuose atnaujinta įranga, yra aktualūs tik netiesioginei lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo stebėsenai, nes nėra nustatomos siekiamos 

                                                        
71 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo 
vertinimas“. 2010 m. liepos 20 d. 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/
VP_rodikliu_tinkamumo_vertinimas_ataskaita.pdf 
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reikšmės atskiroms tikslinėms grupėms. Tokių reikšmių nustatymas pareikalautų išsamios tikslinių 
grupių poreikių analizės ir galėtų pagerinti intervencijų logiką, tačiau kartu sukurtų ir papildomų 
įsipareigojimų atsiskaitant už ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programų įgyvendinimą 
Europos Komisijai. Tačiau net ir nenustatant siekiamų reikšmių, duomenys apie visų ESF lėšomis 
remiamų projektų dalyvius yra renkami pagal požymius, nustatytus EK reglamento Nr. 1828/2006 
XXII priede, t. y., lytį, amžių, statusą darbo rinkoje, priklausymą socialinės atskirties ar socialinės 
rizikos grupei, turimą išsilavinimą. Šių duomenų rinkimas yra svarbus, nes jų analizė gali padėti 
įvertinti priemonių indėlį į lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą.  
 
Kita vertus, atliekant vertinimą buvo nustatytos lyčių lygybės ir nediskriminavimo stebėsenos 
sistemos spragos. Jei diferencijuotai lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą įgyvendinančioms 
priemonėms nustatyti stebėsenos rodikliai leidžia įvertinti ES struktūrinių fondų investicijų indėlį, 
tai integruotai šį horizontalųjį prioritetą įgyvendinančių priemonių atveju toks įvertinimas yra 
sudėtingas. Pavyzdžiui, gyventojų verslumo skatinimo priemonės yra įgyvendinamos tiek pagal 
ŽIPVP, tiek pagal EAVP72, tačiau antruoju atveju stebėsenos informacija apie parama pasinaudojusias 
tikslines grupes nėra renkama. Užsienio patirtis rodo, kad ir į ekonomikos skatinimo priemones yra 
tikslinga integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo rodiklius (pvz., 
moterų ir vyrų įsteigtų įmonių skaičių), tokiu būdu sudarant geresnes sąlygas stebėti ir vertinti ES 
struktūrinių fondų investicijų indėlį. 
 
Horizontalaus prioriteto įgyvendinimo stebėseną apsunkina ir tai, kad ES struktūrinių fondų 
investicijų stebėsenos informacinėje sistemoje šiuo metu nėra numatyta galimybė formuoti 
ataskaitas, atrenkant projektus pagal jų indėlio į lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimą pobūdį (neutralus/teigiamas). Taip pat nėra galimybės įvertinti, kiek lėšų lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui buvo skirta pagal integruotai šį prioritetą 
įgyvendinančias priemones. Kita vertus, tobulinant stebėsenos sistemą turi būti įvertinami tokių 
duomenų rinkimo kaštai ir administracinė našta pareiškėjams bei projektų vykdytojams. 

 

 

                                                        
72„VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas” ir „VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3“. 
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VERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

     IŠVADOS 

Tinkamumas 

Tinkamumo srities vertinimas parodė, kad, baigiantis krizei, išlieka nepakankamas moterų 
užimtumas, ypač ikipensinio amžiaus moterų (nors bendras užimtumas šioje amžiaus grupėje 
pasiekė planuotą reikšmę). Neįgaliųjų užimtumas viršijo planuotą reikšmę. Buvo įgyvendinamos 
priemonės, skirtos moterims, po ilgesnės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, vyresnio amžiaus 
moterims, įsipareigojimų šeimai turinčioms moterims ir vyrams, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus 
darbingiems asmenims, taip pat grupėms, kurios patiria diskriminaciją dėl socialinės padėties. 
Įgyvendinta ir priemonių, padedančių moterims pradėti verslą, sušvelninančių nepalankią moterų 
mokslininkių padėtį. Tačiau trūko strateginio požiūrio, poreikių nustatymo ir projektų kitoms 
strategijoje išskirtoms grupėms: moterims, dalyvaujančioms ar siekiančioms dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, smurtą patiriančioms moterims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir kt.  

Nacionalinėje ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje iškelti tikslai ES struktūrinę paramą 
panaudoti vienodai moterų ir vyrų ekonominei padėčiai ir lygiaverčiam dalyvavimui priimant 
sprendimus įtvirtinti, galimybėms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus didinti, keisti visuomenės 
požiūrį ir didinti bendrąjį visuomenės supratimą apie nediskriminaciją. Vertinimas nustatė, kad tarp 
šių tikslų ir finansuotų priemonių daugeliu atvejų buvo atotrūkis. Lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
srityje pritrūko nuoseklios intervencijų logikos, susiejančios strateginį kontekstą, tikslus ir rezultatus 
projektų lygmeniu. Nenustatyta tikslų, susijusių su daugialypę diskriminaciją patiriančių ar itin 
nepalankioje padėtyje esančių grupių (pvz., asmenų su sunkia negalia) padėties gerinimu. Šie tikslai 
palikti individualiems projektams, daugiausiai esantiems ESF intervencijų srityse, kurių dauguma 
buvo rezultatyvios, bet jų dalis visos ES paramos kontekste nepakankama sisteminiams pokyčiams. 

2007–2013 m. laikotarpiu buvo taikyti integruotasis (mainstreaming) ir diferencijuotasis 
(sidestreaming) būdai. Vertinimas atskleidė, kad diferencijuotos priemonės buvo tinkamos ir davė 
daug naudos nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, bet itin didelė dalis nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms skirtų priemonių buvo susitelktos į šioms grupėms priklausančių asmenų 
įgūdžių kėlimą, mažiau dėmesio buvo skirta struktūrinėms priežastims, dėl kurių šie asmenys patiria 
netiesioginę diskriminaciją. Tokių intervencijų poveikį gali sumažinti kadrų kaita, kintanti 
ekonomikos situacija ir kiti išorės veiksniai, todėl būsimuoju laikotarpiu patartina daugiau investuoti 
į sisteminius pokyčius. Likusių priemonių, kurias vykdant turėtų būti ar buvo taikomas integruotas 
požiūris, tinkamumas nepakankamas – dažnai nesistengta identifikuoti poreikius, o net esant 
poreikių analizėms, pasitenkinta neutraliomis formuluotėmis. Integruoto ir diferencijuoto požiūrių 
taikymu išsiskyrė Darbo biržos priemonės. 

Naujojo laikotarpio reglamentai sukonkretino lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 
reikalavimus, didesnis dėmesys jiems skiriamas ir ex ante sąlygose. Taigi dar svarbesnis tampa 
tinkamas šio horizontalaus prioriteto išaiškinimas projektų rengėjams. Bendrųjų nuostatų 
reglamento prieduose esančiuose Bendrosiose strateginėse gairėse valstybėms narėms yra 
pateikiamas veiksmų sąrašas, kuriuo jos turėtų vadovautis, įgyvendinamos horizontaliuosius lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus. Šis sąrašas apima veiksmus, kurių valstybės narės privalo 
imtis, kad visi produktai, paslaugos ir infrastruktūra būtų prieinama visiems piliečiams, įskaitant 
asmenis su negalia. Naujuoju laikotarpiu taip pat pabrėžiama partnerystės svarba lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui. 

Pakankamumas 
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Lietuvoje daugybė struktūrinės paramos galimybių lieka neišnaudotos tiek pagal sritis (jaunųjų 
tyrėjų ir moterų tyrėjų padėties gerinimas, mokinių švietimas, kuriuo būtų mažinama lyčių 
segregacija, nepriklausomas asmenų su negalia mokymasis ir kt.), tiek pagal struktūrinės paramos 
įgyvendinimo etapus (neišnaudotos viešinimo galimybės). Lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimas 2007–2013 m. laikotarpiu daugiausiai „rezervuotas“ finansiškai smulkioms 
konkursinėms ESF veikloms ir daug menkiau įgyvendintas stambiose, didelės apyvartos ir daug 
darbo vietų sukūrusiose veiklose. 

Patirties, ką patobulinti, galima pasisemti iš kitų valstybių: Latvijoje gairės dėl lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo buvo sukonkretintos sektorių lygmeniu (pvz., statyboms), Estijoje iškeltas tikslas 
naudoti ES paramą lyčių stereotipams mažinti, Švedijoje pasiremta lyčių lygybės ekspertų patirtimi 
savivaldoje, aktyviai koordinuotos ESF ir ERPF veiklos, o Lenkijoje sukurti lygybės ekspertų tinklai. 

Rezultatyvumas 

Kaip rodo pasirinktų intervencijos sričių analizė, vertingų rezultatų pasiekė projektai, kurių metu 
buvo dirbama ne tik su tikslinėmis grupėmis, bet ir su darbdaviais. Svarbu tai, kad ES parama 
sustiprino lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje dirbančias NVO, leido joms bendradarbiauti 
tarpusavyje, sukurti naujų produktų, padidinti savo gebėjimus ir kt.  

Diferencijuotose veiklose numatyti rodikliai buvo pasiekti, taip pat ESF veiklose bendrai dalyvavo 
toks skaičius neįgaliųjų, kaip planuota, arba daugiau. Tačiau nenustatyta tikslų, susijusių su 
daugialypę diskriminaciją patiriančių ar itin nepalankioje padėtyje esančių grupių (pvz., asmenų su 
sunkia negalia) padėties gerinimu. Tai palikta daugiausia ESF lėšomis finansuotiems individualiems 
projektams, kurių dalis visos ES paramos kontekste yra maža. Nors užfiksuota pavyzdžių, kaip SSVP 
ir EAVP priemonės sukūrė neįgaliesiems prieinamų produktų ir paslaugų, ir čia pritrūko strateginio 
požiūrio: skatinti asmenų su negalia gyvenimą nestacionarinėse įstaigose, remti prieinamas darbo 
vietas visuose sektoriuose, socialines įmones paliekant asmenims su sunkia negalia, skatinti 
prieinamumo veiklų suderinamumą tarp skirtingų ugdymo lygmenų. 

ES paramos diferencijuotos priemonės atitiko tikslinių grupių poreikius, nes dažniausiai rėmėsi 
ankstesne vykdytojų patirtimi, literatūra ir informacija iš partnerių. Integruotas būdas sėkmingiau 
taikytas priemonėse, kurios dirbo su įgūdžių-užimtumo „ašimi“: tenkino tuos poreikius, kur 
identifikuota diskriminacija įgyjant įgūdžių, reikalingų patekti į darbo rinką. Taip pat, laikantis LR 
įstatymų, atnaujinta dalis infrastruktūros – ji tapo prieinamesnė asmenims su negalia. Tačiau itin 
trūko daugialypės diskriminacijos problemai spręsti skirtų tikslų ir priemonių – tai buvo palikta 
projektų vykdytojų iniciatyvai. 

Poveikis  

Paramos poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui buvo fragmentuotas ir netiesioginis iš dalies dėl 
to, kad trūko nuoseklios intervencijų logikos ir strateginio požiūrio. Remiantis kaitos teorija ir 
turimais duomenimis, strateginio konteksto rodiklių pasikeitimas susijęs su ekonomikos ciklu, o ne  
su ES parama. Išimtimi galima laikyti Darbo biržos priemones, kurių masiškumas buvo pakankamas, 
kad padarytų poveikį, ir konkrečiau savo tikslinę grupę nurodžiusius projektus (pvz., „Darbo link“). 
Žiūrint konkrečiau, ŽIPVP pirmojo prioriteto priemonės tinkamai prisidėjo prie diskriminaciją 
patiriančioms grupėms priklausančių individų konkurencingumo darbo vietoje didinimo (1 
prioritetas). 2 prioriteto uždaviniai ir priemonės nustatyti tik neįgaliųjų švietimui, bet jie ir buvo 
nuosekliausi, todėl pasiektas pakankamo masto poveikis. 3 prioriteto indėlis į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo įgyvendinimą pasireiškė tik atskirų projektų lygmeniu, o įgyvendinant 4 
prioritetą, taip pat pastebėta atskirų pavyzdžių, kaip atsižvelgta į lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioritetą. EAVP poveikį trukdė įvertinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo požiūriu aktualių tikslų ir 
rodiklių trūkumas. SSVP investicijos į infrastruktūrą prisidėjo prie didesnio jos prieinamumo 
neįgaliesiems, bet investuojama buvo laikantis teisės aktų  reikalavimų, o ne dėl specifinio 
įsipareigojimo įgyvendinti horizontalųjį prioritetą.  
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Kalbant apie diferencijuotas priemones, kuriose veiklos rėmėsi vykdytojų patirtimi ar išsamia 
poreikių analize, yra pagrindo manyti, kad poveikis bus tvarus – ypač poveikis infrastruktūrai ir 
institucijoms, o per jį netiesiogiai ir tikslinėms grupėms. Pavyzdžiui, naujos priemonės papildė 
lygybės srityje dirbančių NVO veiklų pasirinkimą, praplėtė jų tinklus, padėjo padidinti savo veiklų 
masiškumą ir pan. Kaip parodė pasirinktų intervencijos sričių vertinimas, diferencijuoti projektai 
nepalankiai moterų padėčiai darbo rinkoje švelninti atnešė naudos, bet neišvengė rizikų, kai projektų 
įnašas sumažėja dėl nepalankių išorės veiksnių. Srityse, kur projektų vykdytojai, numatė mokymus 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo temomis, siekdami gauti papildomų balų už šio prioriteto 
įgyvendinimą, poveikis nėra reikšmingas ir tvarus. Tose veiklose, kurios rėmėsi išimtinai tikslinių 
grupių kompetencijų kėlimu, poveikį sumažinti gali kadrų kaita, kintanti ekonomikos situacija ir kiti 
išorės veiksniai, todėl būsimuoju laikotarpiu patartina daugiau investuoti į sisteminius pokyčius. 
„Kietųjų“ ir „minkštųjų“ priemonių derinimas pasiteisino prieinamumo neįgaliesiems ir jų užimtumo 
kėlimo srityje: buvo pasiekti rodikliai, sukurtos reikalingos infrastruktūros. 

Geriausiai prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo prisidėjo SADM administruojamos 
priemonės – jas planuojant ir atrenkant projektus pasitarnavo institucijos patirtis, rėmimasis 
akademiniais tyrimais ir savo srities išmanymas. Mažiausiai prisidėjo EAVP finansuotos priemonės, 
nes, kai sektoriuje yra diskriminacija, o darbo vietų skaičius, išteklių, produktų ir paslaugų apimtys 
didinamos neatsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, atskirtis tik gilėja. Šiose 
priemonėse pritrūko prioriteto „savininko“ ir kompetencijų visuose paramos įgyvendinimo 
lygmenyse. 

Efektyvumas 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės veikla sudarė geresnes sąlygas 
integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus į ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojamas intervencijas, tačiau dėl plačios svarstomų klausimų apimties (visi horizontalūs 
prioritetai) intensyvaus priemonių planavimo laikotarpiu grupės nariai neturėjo galimybės skirti 
pakankamai dėmesio kiekvienam iš horizontaliųjų prioritetų. Savo ruožtu partnerių dalyvavimas 
Stebėsenos komitete daugiau atliko informavimo funkciją, nes komiteto posėdžiuose tvirtinami 
projektų atrankos kriterijai jau būna suderinti, o partnerių galimybės dalyvauti projektų atrankos 
kriterijų formulavimo procese priklauso nuo atskirų institucijų praktikos.  

Bendrasis projektų atrankos kriterijus, nustatantis, kad visi ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojami projektai turi atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, nebuvo taikomas 
tinkamai ir pakankama apimtimi. Tai, kad rengdamos PFSA institucijos galėjo pasirinkti, kuriuos šio 
kriterijaus vertinimo aspektus taikyti konkrečioms intervencijoms, arba visiškai netaikyti šio 
atrankos kriterijaus, sumažino lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo 
efektyvumą. Be to, PFSA ir jų prieduose nebuvo pateikiama nuorodų į Horizontaliųjų prioritetų 
vadovą, kuris galėtų suteikti pareiškėjams teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių, kaip projektai 
skirtingose srityse gali prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo. 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo stebėseną apsunkino netolygus šio 
prioriteto stebėsenai aktualių ir tinkamų rodiklių taikymas skirtingose veiksmų programose. Nors 
buvo laikomasi EK diktuojamo požiūrio horizontaliųjų prioritetų stebėseną integruoti į bendrą 
stebėsenos rodiklių sistemą, vertinimas parodė, kad  EAVP stokojo rodiklių, kurie atspindėtų 
pokyčius lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje. Ribotas aktualių rodiklių taikymas integruotai 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą įgyvendinančių priemonių atveju apsunkina ir šių 
intervencijų poveikio lyčių lygybei ir nediskriminavimui vertinimą. 
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REKOMENDACIJOS 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

/institucijos 

Įgyvendini
mo 

terminas 

1. Lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo srityje 
pritrūko nuoseklios 
intervencijų logikos, 
susiejančios strateginį 
kontekstą, tikslus ir 
rezultatus projektų 
lygmeniu. Nenustatyta tikslų, 
susijusių su daugialypėje 
diskriminacijoje ar itin 
nepalankioje padėtyje 
esančių grupių (pvz., asmenų 
su sunkia negalia) padėties 
gerinimu. Tai palikta 
individualiems projektams, 
paprastai ESF veiklose, 
kurios daugiausia buvo 
sėkmingos, bet jų dalis visos 
ES paramos kontekste 
nepakankama sisteminiams 
pokyčiams. 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioritetą geriau integruoti į visas ES 
struktūrinių fondų investicijų sritis ir 
veiksmų programos etapus (ypač 
valstybės ir regionų planavimo 
priemonėse) per atsakingų institucijų 
darbuotojų mokymą, mokymąsi iš kitų 
šalių praktikos, partnerystę, 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 
koordinavimą, kitas tinkamas 
priemones.   

 

 

Finansų 
ministerija,  

HP darbo 
grupėje 
dalyvaujančios 
ministerijos, 

ESFA, CPVA, 
LVPA 

2014–
2020 m. 

2. ESF veiklose itin didelė dalis 
nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms skirtų 
priemonių buvo susitelktos į 
šioms grupėms 
priklausančių asmenų 
įgūdžių kėlimą, mažiau 
dėmesio skiriant 
struktūrinėms priežastims, 
dėl kurių šie asmenys patiria 
netiesioginę diskriminaciją. 

ESF srityje labiau diferencijuoti darbo 
rinkos ir švietimo priemones pagal 
tikslines grupes (pvz., nemotyvuotų 
grupių motyvavimą ir pagalbą 
motyvuotoms grupėms) ir veiklas 
(pvz., skatinant socialines įmones 
įdarbinti asmenis su sunkia negalia), 
taip pat daugiau dėmesio teikti lyčių 
lygybei švietimo srityje.  

 

 

Finansų 
ministerija, 
SADM, ŠMM 
ŪM, ESFA 

2014–
2015 m. 

3. Lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo 
įgyvendinimas 2007–2013 
m. laikotarpiu „rezervuotas“ 
finansiškai smulkioms 
konkursinėms ESF veikloms 
ir daug menkiau 
įgyvendintas stambiose, 
didelės apyvartos ir daug 
darbo vietų sukūrusiose 
veiklose. 

Nustačius nepalankioje padėtyje 
esančių grupių poreikius ir valdymo 
sritis, kurioms būdinga didelė 
nelygybė, numatyti atitinkamus lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo tikslus ir 
veiklas atitinkamose priemonėse ir 
PFSA, kurių nuostatos būtų taikomos 
rengiant ir įgyvendinant  iš ERPF/ SF 
finansuojamus projektus, daugiau 
dėmesio teikti iniciatyvoms, kurios 
leistų nepalankioje padėtyje 
esantiems asmenims patiems 

Finansų 
ministerija, ŪM, 
SM, AM, 

LVPA, CPVA 

2014–
2020 m. 
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susikurti savo darbo vietą. 

4. Tose veiklose, kurios buvo 
nukreiptos tik į tikslinių 
grupių kompetencijų kėlimą, 
poveikį sumažinti gali kadrų 
kaita, kintanti ekonomikos 
situacija ir kiti išorės 
veiksniai, todėl naujuoju 
laikotarpiu patartina daugiau 
investuoti į sisteminius 
pokyčius. 

Naudojant ES struktūrinių fondų 
investicijas lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo srityje daugiau 
dėmesio teikti projektų veikloms, 
nukreiptoms į organizacinius ir 
sisteminio lygmens pokyčius, be 
subsidijų naudoti ir kitas investicijų 
formas (pvz., prizus lygių galimybių 
darbovietėms ar verslioms moterims 
bei inovatorėms).    

Finansų 
ministerija, 
SADM, ŪM, 
LVPA 

2014–
2020 m. 

5. ES struktūrinės paramos 
priemonių, kuriose turėtų 
būti ar buvo taikomas 
integruotas požiūris, 
tinkamumas buvo 
nepakankamas – dažnai 
nesistengta identifikuoti 
poreikius, o net esant 
poreikių analizėms, 
pasitenkinta neutraliomis 
formuluotėmis. 

Suformuluoti aiškius reikalavimus 
projektams ir teikti projektų 
vykdytojams metodinę pagalbą (gairių, 
konsultacijų ir kita forma), kad jie 
galėtų tinkamai valdyti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus viso 
projektų ciklo metu (pvz.,  
identifikuodami problemas savo 
valdymo srityje, numatydami 
pataisomąsias priemones ir siekiamą 
rezultatą, įgyvendindami veiklas ir 
stebėdami pokyčius).  

Finansų 
ministerija, 
atitinkamos 
tarpinės 
institucijos, 
ESFA, CPVA, 
LVPA 

2014–
2020 m. 

6. ES struktūrinės paramos 
galimybės lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo srityje 
išnaudojamos 
nepakankamai, ypač 
viešinimo srityje. 

Skatinti sėkmingų lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo pavyzdžių 
naudojant ES struktūrines investicijas, 
sklaidą, išnaudoti viešinimo galimybes 
visuomenės požiūriui keisti, įtraukiant 
ir nestereotipiškai vaizduojant 
diskriminaciją patiriančias grupes. 

 

Finansų 
ministerija, 
atitinkamos 
tarpinės 
institucijos 
pagal savo 
kompetencijos 
sritį 

2014–
2020 m. 

7. Nors Horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
priežiūros darbo grupė 
paskatino daugiau diskusijų 
dėl lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo, platus grupėje 
svarstomų klausimų ratas 
ribojo grupės potencialą 
prisidėti prie geresnio šių 
principų integravimo į 
veiksmų programų 
intervencijas. 

Sukurti atskirus Horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo priežiūros 
darbo grupės pogrupius arba grupes 
lyčių lygybei ir nediskriminavimui 
arba rengti atskirus bendros darbo 
grupės posėdžius šiais klausimais, 
užtikrinanti aktyvų darbo grupės 
veikimą visais ES struktūrinių fondų 
lėšų panaudojimo etapais (ne tik 
planavimo  etapu, bet ir įgyvendinimo 
bei stebėsenos etapais) bei išnaudoti 
platesnės žinių ir patirties sklaidos 
galimybes (pvz., įsteigti virtualią 
platformą lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimais, kuri 
būtų efektyviai koordinuojama). 

Finansų 
ministerija  

2014–
2020 m. 

8. Ribotas bendrojo atrankos 
kriterijaus dėl projektų 
atitikties  lyčių lygybės ir 

Nustatant reikalavimus projektams, 
finansuojamiems Lietuvos 2014–2020 
m. ES veiksmų programos lėšomis, 

Finansų 
ministerija, 
atitinkamos 

2014–
2020 m. 
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nediskriminavimo 
principams taikymas 
sumažino ES struktūrinės 
paramos lėšomis 
finansuojamų priemonių 
potencialą prisidėti prie lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo. 

nustatyti privalomą projekto atitikties 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principams įvertinimą, detalizuojant, 
kokiais būdais pareiškėjas turi 
užtikrinti reikalavimo įgyvendinimą 
(pvz., atlikdamas tikslinių grupių 
situacijos analizę,  analizuojant 
projekto galimybes prisidėti prie 
situacijos pakeitimo, jei buvo 
nustatyta nelygybė, disagreguojant 
projektų rezultatus pagal tikslines 
grupes, pateikiant informaciją apie šių 
principų laikymąsi 
vykdant/administruojant projekto 
veiklas). 

tarpinės 
institucijos 
pagal savo 
kompetencijos 
sritį 

9. Integruotai šį horizontalųjį 
prioritetą įgyvendinančių 
priemonių atveju sunku 
matuoti rezultatus ir 
poveikį. Taip pat nėra 
galimybės įvertinti, kiek lėšų 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimui buvo skirta 
pagal priemones,  šį 
prioritetą įgyvendinančias 
integruotai.  

Kur tinkama, integruoti lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto 
įgyvendinimo rodiklius (pvz., moterų 
ir vyrų įsteigtų įmonių skaičius) į 
ekonomikos augimo skatinimo 
priemones bei numatyti ne tik 
individo, bet ir organizacijos lygmens 
rodiklius, tokiu būdu sudarant 
geresnes sąlygas stebėti ir vertinti ES 
struktūrinių fondų investicijų indėlį.   

 

Finansų 
ministerija, 
tarpinės 
institucijos 
pagal savo 
kompetencijos 
sritį 

2014–
2020 m. 
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1 PRIEDAS. INTERVIU SĄRAŠAS 

Interviu, kurie buvo atlikti rengiant užsienio atvejo studijas 
 

 Interviu 
skaičius  

Lenkijos atvejo studija                      
        4            

Latvijos atvejo studija          4 

Estijos atvejo studija       13 

Švedijos atvejo studija        1  
 
Pastaba: detali informacija apie respondentų vardus, pavardes, pareigas, institucijas ir interviu atlikimo 
datas pateikiama prie atitinkamų atvejo studijų (2.1.–2.3. priedai). 

 
Interviu su Lietuvos respondentais 

 
Nr. Vardas, pavardė Institucija, pareigos Interviu data 

1. Rima Martinėnienė Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
valdymo departamento Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 
valdymo skyriaus vedėja 

2013 11 11 

2. Agnė Bagočiutė  
  

Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
valdymo departamento direktoriaus 
pavaduotoja 

2013 11 11 

3. Ramūnas Dilba  
  

Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
valdymo departamento direktoriaus 
pavaduotojas 

2013 11 06 

4. Paulius Baniūnas Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
valdymo departamento Stebėsenos 
ir analizės skyriaus vedėjas 

2013 11 13 

5. Virginija Krasauskaitė Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
valdymo departamento Stebėsenos 
ir analizės skyriaus vyr. specialistė 

2013 11 13 

6. Artūras Bytautas Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos departamento 
skyriaus vedėjas 

2013 10 23 

 7. Renata Sartauskaitė Europos socialinio fondo agentūros 
Projektų valdymo skyriaus (SADM) 
vedėja 

2013 11 13 
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8. Danguolė Ona Mikšiūnienė Europos socialinio fondo agentūros 
Projektų valdymo skyriaus (ŠMM) 
projektų vadovė 

2013 11 13 

9. Justina Jakštienė Centrinė projektų valdymo 
agentūros Struktūrinės paramos 
valdymo departamento Socialinės 
apsaugos projektų skyriaus 
viršininkė 

2013 10 30 

10. Ignas Paukštys  
 
Irma Poškutė 
 
Gytis Petrukaitis 

LVPA  Projektų valdymo 
departamento direktoriaus 
pavaduotojas 
Turizmo projektų valdymo skyriaus 
vedėja 
Projektų ekspertų skyriaus 
ekspertas 

2013 11 06 

11. Danguolė Grigolovičienė Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos vyresnioji patarėja 

2013 11 11 

12. Vytis Muliuolis Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos patarėjas 

2013 11 11  

13. Jūratė Šeduikienė  Moterų informacijos centro 
direktorė 

2013 11 07 

14. Margarita Jankauskaitė Lygių galimybių plėtros centras,  
projektų vadovė 

2013 11 11 

15. Dovilė Rūkaitė Moterų informacijos centro projektų 
vadovė 

2013 11 07 

16. Svetlana Novopolskaja VšĮ Romų visuomenės centro 
direktorė 

2013 10 29 

17. Jūratė Puidienė Kauno moters užimtumo 
informacijos centro direktorė  

2013 11 06 

18. Monika Čepienė Kauno moters užimtumo ir 
informacijos centro projektų 
koordinatorė 

 
2013 11 18 

19. Rūta Adomaitienė Lietuvos kūno kultūros akademija 2013 10 25 

20. Irena Buinickaitė Projekto Europos romų kultūros ir 
verslo parkas „Bahtalo Drom“ 
vadovė 

2013 10 29 

21. Rimantė Rotkevičienė Švietimo ir mokslo ministerijos 
Europos Sąjungos paramos 
koordinavimo departamento  ES 

2014 01 06  
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paramos valdymo skyriaus  
vyresnioji specialistė 

22. Laimutė Kalinauskienė „Versli Lietuva“ Verslumo 
departamento vyr. projektų vadovė 

2013 10 29 

23. Jorūnė Juodžbalytė „Versli Lietuva“ komunikacijos 
vadovė 

2013 10 29 

24. Inga Stegvilaitė „Versli Lietuva“  Verslumo 
departamento projektų vadovė 

2013 10 29  

25. Kęstutis Skučas Lietuvos Sporto Universiteto doc. 
Dr., Taikomosios fizinės veiklos 
mokslų ir studijų laboratorijos 
vedėjas 

2013 12 18 

26. Aušrinė Packevičiūtė Lietuvos Sporto Universiteto 
dėstytoja 

2013 12 18 

27. Nijolė Uinskienė Lietuvos  nacionalinio verslo 
konfederacijos vykdančioji vadovė  

2013 12 16 

28. Josif Tyčina Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų 
laužas“ prezidentas 

2013 12 16 

29. Rasa Kavaliauskaitė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 
prezidentė 

2014 01 03 

30. Eglė Jasiukaitytė VRM Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos skyriaus vyr. specialistė 

Atsakymai į klausimus 
raštu: 2013 12 23 
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2 PRIEDAS: ATVEJO STUDIJOS 

PROJEKTŲ ATVEJO STUDIJOS 

Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos pritaikant 
sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems poreikiams LKKA 

Įvadas 
 
Lietuva apie 10 kartų atsilieka nuo senųjų ES valstybių neįgaliųjų skaičiumi aukštojo mokslo srityje 
dėl lygių galimybių trūkumo – nepritaikytos studijų fizinės aplinkos, specialių informacinių 
technologijų ar studijų bazinės įrangos trūkumo. Tai – valstybinė problema, pažeidžianti LR teisės 
aktus ir tarptautinius (ES ir JTO) įsipareigojimus dėl neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo, lygių 
teisių ir galimybių įgyvendinimo būtinumo. Ši problema yra ypač aktuali aukštojo mokslo įstaigose. 
Reikalinga fizinė infrastruktūra, kuri elementariai padėtų bendrauti ir prisidėtų prie neįgaliųjų 
integracijos. Aukštojo mokslo įstaigose būtina sukurti sąlygas, dėl kurių įgalūs ir neįgalūs studentai 
galėtų mokytis kartu. Neįgaliems dėstytojams taip pat turi būti sudarytos galimybės dirbti kartu su 
įgaliaisiais.   
 

Gerosios praktikos atvejo studijos apibendrinamoji lentelė 
Projekto pavadinimas 
ir įgyvendinimo datos 

Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos 
pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems 
poreikiams LKKA 
 
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti 
Projekto vykdytojas: Lietuvos kūno kultūros akademija 
 
Projekto pradžia: 2007-12-12 
Projekto pabaiga: 2011-05-31 

Pagrindiniai prioritetai 
ir tikslai 

Projekto tikslas – suteikti studijų ir dėstymo prieinamumo lygias galimybes 
neįgaliems asmenims, gerinti specialiųjų studijų ir tyrimų kokybę, rengiant 
specialistus pagal Europos standartus. 

Projekto turinys Projektu buvo siekiama mažinti neįgalių asmenų diskriminaciją ir sukurti 
vienodas darbo ir mokymosi sąlygas neįgaliems ir įgaliems Lietuvos sporto 
universiteto (toliau – LSU, buvusi LKKA) studentams ir dėstytojams. Projekto 
veikla apėmė: 

 - liftų, keltuvų ir pandusų įrengimą visose pastatuose; 
 - pritaikytų skaityklų, higienos, poilsio patalpų įrengimą; 
 - vienodų sąlygų naudotis infrastruktūra ir be kitų pagalbos patekti į 

atitinkamas patalpas sukūrimą. 
Skaičiais išreikšti 
siekiai  

Projektas buvo orientuotas į kiekvienais metais LSUbesimokančius apie 13 
neįgalių studentų, 3 neįgalius dėstytojus, apie 100 TFV (Taikomosios fizinės 
veiklos) studijų programos neįgalius ir įgalius studentus bei daugiau nei 600 
kitų 8 studijų programų įgalius studentus, kurie pasirinko pavienius šių 
studijų modulius, sietinus su paslaugų teikimu neįgaliesiems. 

Viešinimo strategijos 
ir kanalai  

Įgyvendintos ES struktūrinių fondų investicijų viešumo priemonės: 
pastatytas nuolatinis aiškinamasis stendas; pastatytas nuolatinis 
informacinis stendas; paskelbta, jog įgyvendinamas projektas finansuojamas 
iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą; 
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dalyvaujantiesiems projekte pranešta apie ES fondų finansavimą, nurodant 
tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant 
dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose.  

Teritorinė aprėptis  Lietuvos Sporto Universitetas (Kauno miestas) 
Į programos 
įgyvendinimą 
įsitraukusios 
suinteresuotosios 
pusės  

Papildomų partnerių neįtraukta 

Rezultatai ir poveikis 
pagal atliktus 
vertinimus 

Projekto įgyvendinimas pašalino buvusį neįgalių studentų ir dėstytojų 
diskriminavimą LSU. Buvo užtikrintos vienodos sąlygos įgaliems ir 
neįgaliems studentams kartu studijuoti bei naudotis projekto metu įgyta 
modernia studijų ir mokslo įranga bei informacinėmis technologijomis. 
Projektas padidino sunkias fizines negalias turinčių asmenų, gyvenančių 
skirtinguose Lietuvos regionuose, galimybes studijuoti LSU, nes iki projekto 
įgyvendinimo dėl nepritaikytos infrastruktūros LSU net negalėjo kviesti jų 
studijuoti. 

Projekto biudžetas, ES 
dalis, kiti lėšų šaltiniai  

Projektui skirtas finansavimas: 2 255 586 Lt 
Iš jo ES dalis: 1 917 248,1 Lt 

Lyčių aspekto 
integravimas  

Projekte horizontalusis prioritetas buvo suprantamas kaip „lygių teisių ir 
galimybių bei nediskriminavimo“ principų įgyvendinimas neįgaliems ir 
įgaliems studentams bei neįgaliems dėstytojams priklausomai nuo jų 
poreikių, neapimant lyčių lygybės faktoriaus. Projekto požiūris į šį faktorių 
buvo neutralus. 

Projekto rengėjo 
patirtis įgyvendinant 
panašias intervencijas 

Doc. Rūta Adomaitienė jau nuo 1999 m. dalyvavo įvairių projektų, susijusių 
su neįgaliųjų reabilitoliogija, įgyvendinime. Turi patirties neįgaliųjų teisių, 
reabilitologijos, nediskriminavimo įgyvendinimo srityse.   

Integruotas ar 
diferencijuotas būdas 

Diferencijuotas 

 
Įgyvendinimas 
 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimui į 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ intervencijas buvo taikomas diferencijuotas būdas, todėl atrinkti projektai 
buvo finansuojami pagal atskirai sudarytą VP3-2.2-ŠMM-02-V-01 priemonę „Universitetų 
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“. Projektas „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės 
įrangos atnaujinimas, juos pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems 
poreikiams LKKA“ atitiko keliamus atrankos kriterijus. Projekto metu buvo numatyta sukurti 
infrastruktūrą, mokymosi įrangą bei informacinės technologijas, skirtas specialiuosius poreikius 
turintiems studentams bei dėstytojams, siekiant užtikrinti vienodas darbo ir mokymosi galimybes 
įgaliems ir neįgaliems studentams bei dėstytojams.  
 
Projekte horizontalusis prioritetas buvo suprantamas, kaip „lygių teisių ir galimybių (lygybė) bei 
nediskriminavimo“ principų įgyvendinimas neįgaliems ir įgaliems studentams bei neįgaliems 
dėstytojams priklausomai nuo jų poreikių, neapimant lyčių lygybės faktoriaus. Horizontalusis lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioritetas (toliau horizontalusis prioritetas) atsispindėjo pašalinant 
projekte dalyvavusių dėstytojų ir studentų diskriminavimą LSU. Buvo užtikrintos vienodos sąlygos 
įgaliems ir neįgaliems studentams bei dėstytojams studijuoti ir naudotis projekto metu įgyta 
moksline įranga, sukurta infrastruktūra.  
 
Prasidėjus projektui, buvo įgyvendinamos ES struktūrinių fondų investicijų viešumo priemonės:   

• buvo pastatytas nuolatinis aiškinamasis stendas; 
• buvo pastatytas informacinis stendas; 

• paskelbta, jog projektas įgyvendinamas ES lėšomis; 
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• projekto dalyviai informuoti, jog projektas finansuojamas iš ES fondų (ši informacija 
dalyviams buvo pateikta išduodant sertifikatus ir pažymėjimus).  

 
Tinkamumas 
 
Dėstytojai, dirbantys Lietuvos sporto universitete tiesiogiai susidurdavo su neįgaliųjų 
diskriminavimo problema. Buvo dalyvauta net šešiuose kituose ES projektuose, kurių metų dėstytojai 
turėjo galimybę akivaizdžiai naudotis įgytais brangiai kainuojančiais šiuolaikiniais vadovėliais, 
testais ir gausia vaizdine medžiaga, panaudota rengiant specialiuosius studijų modulius ir 
mokomąsias knygas lietuvių kalba. Minėti dėstytojai taip pat prisidėjo organizuojant integruotas 
fizinės veiklos ir laisvalaikio paslaugas įgaliems ir neįgaliems įvairaus amžiaus asmenims. Skaitydami 
paskaitas įvairiose Lietuvos mokyklose ir betarpiškai bendraudami su įvairių Lietuvos regionų 
mokytojais, šie dėstytojai sužinojo apie egzistuojančias daugialypes atskirties ir net diskriminacijos 
problemas, kylančias ir dažnai nesprendžiamas bendrojo lavinimo mokyklose, kuriose mokosi 
įvairias negalias turintys mokiniai. Būtent šių projektų ir darbo su neįgaliaisiais metu įgyta patirtis ir 
žinios leido susidaryti įspūdį apie Lietuvoje (ir konkrečiau LSU) egzistuojančią neįgalių asmenų 
padėtį. Nusprendus teikti paraišką projekto finansavimui, buvo nuspręsta atlikti neįgalių studentų ir 
dėstytojų poreikių analizę, kuri buvo paremta:  

• neįgaliųjų sociologijos, specialiosios psichologijos ir pedagogikos mokslų teorinėmis ir 
metodologinėmis žiniomis, įgijus jų pritaikymo praktinę patirtį; 

• JTO 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvencijos  nuostatomis; 
• LR Lygių galimybių įstatymo nuostatomis. 

 
Atlikus šią analizę, siekiant lygių galimybių ir įgyvendinant nediskriminavimo principą, buvo 
apibrėžtos trys tikslinės grupės pagal jų specialiuosius bendruosius ir ugdymo(si) poreikius bei 
bendruosius studijų poreikius:.  

1. Sunkias fizines negalias turintys studentai. Jų specialieji bendrieji poreikiai – fizinės studijų ir 
buitinės aplinkos pritaikymas. Jų specialieji ugdymo(si) poreikiai – kompiuterinės įrangos 
pritaikymas. Jų bendrieji studijų poreikiai – specializuota profesijos studijų ir mokslo įranga, 
integruotų studijų teigiamos socialinės aplinkos sukūrimas. 

2. Trys vežimėliais judantys dėstytojai. Jų specialieji bendrieji poreikiai – fizinės studijų ir 
dėstymo aplinkos pritaikymas. Jų bendrieji dėstymo poreikiai – specializuota profesijos 
studijų ir mokslo įranga. 

3. Įgalūs TFV studijų programos ir kitų studijų programų studentai. Jų bendrieji studijų 
poreikiai – specializuota profesinių studijų ir mokslo įranga, integruotų studijų teigiamos 
socialinės aplinkos sukūrimas. 

 
Projekto atrankos metu buvo nuolat akcentuojama, jog neįgaliems asmenims reikalinga ne tik 
pritaikyta infrastruktūra ir mokslinė įranga, bet ir įtrauktis į aukštąjį mokslą.  
 
Pakankamumas 
 
Projektą įgyvendinęs Lietuvos sporto universitetas projektinę veiklą pradėjo nuo „Tempus“ 
programos. Šioje programoje buvo bendradarbiaujama su 2 partneriais: Belgijos Leuven Universitetu 
ir Portugalijos Lisabonos Universitetu. Vėliau buvo vykdytos Europos teminių tinklų programos, 
kurios apėmė 27 Europos universitetus ir 14 šalių. Taip pat įgyvendinti du „minkštieji“ ESFA 
projektai. Vieno iš jų metu buvo išleista 11 knygų taikomosios fizinės veiklos tematika. Antrojo 
projekto metu universiteto dėstytojai dvejus metus keliavo po Lietuvos mokyklas ir dėstė paskaitas 
mokytojams apie neįgaliųjų mokinių integraciją įvairiais aspektais (socialiniais, psichologiniais, 
sporto ir pan.).  Vėliau savo patirtimi dalinosi ir užsienio universitetuose. Šiuose projektuose teisiniai, 
nediskriminavimo, įtraukties, integravimo aspektai buvo labai plačiai nagrinėjami, tad šių projektų 
metu įgyta patirtis buvo tokia didžiulė, jog buvo nuspręsta Lietuvoje daugiau į nieką dėl to 
nesikreipti.  
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Projekto atitikčiai ES rekomendacijoms, atrankos kriterijams ir tikslinės grupės poreikiams itin 
didelę įtaką turėjo projekto vykdytojo ir kitų universiteto darbuotojų anksčiau minėtų projektų metu 
sukaupta patirtis. Horizontaliojo prioriteto atspindėjimas projekte sutapo su šių dokumentų 
reikalavimais: 

a) JTO 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, kurios paremtos ilgamečiais 
moksliniais tyrimais ir kurias 2010 m. rugpjūčio 27 d. ratifikavo Lietuvos Seimas ir tais 
pačiais metais Europos Parlamentas; 

b) LR Lygių galimybių įstatymo nuostatomis. 
 
Lietuvos sporto universitete neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių bei nediskriminavimo prioriteto 
klausimais, kurie yra esminiai „Neįgaliųjų sociologijos“ teorijoje ir praktikoje, dar prieš teikiant 2008 
m. projekto paraišką, šalia kitų klausimų specializavosi net 6 LSU dėstytojai (dr. doc.: R. Adomaitienė, 
V. Ostasevičienė, J. Požerienė, K. Skučas, D. Reklaitienė ir doktorantė A. Packevičiūtė), 1996–2008 m. 
laikotarpiu dalyvaudami net 6 ES projektuose. Šiuo metu šie dėstytojai (išskyrus R. Adomaitienę) 
prioriteto klausimus nagrinėja, akcentuoja ir plėtoja dėstydami atitinkamus studijų modulius 
Taikomosios fizinės veiklos (TFV) ir kitų studijų programose LSU bei skaitydami paskaitas kituose 
Europos universitetuose pagal mainų programą ar specialius kvietimus. Rengiant paraišką ir 
įgyvendinant projektą nebuvo konsultuojamasi nei su ŠMM, nei su CPVA, nei su partneriais, nes 
projekto vykdytojai manė, jog turi pakankamai horizontaliojo prioriteto klausimais besidominčių ir 
tam parengtų specialistų.  
 
Rezultatyvumas ir poveikis 
 
Sėkmingų projekto rezultatų buvo siekiama per numatytas veiklas. Kaip ir buvo numatyta projekto 
aprašyme, neįgaliems asmenims buvo sudarytos vienodos sąlygos kartu su įgalias asmenims mokytis, 
laisvai judėti, o dėstytojams dirbti. Buvo įrengti 2 liftai, platforminis ir laiptų keltuvas, 3 pandusai, 
neįgaliųjų stovėjimo aikštelės, higieninės patalpos LSU auditoriniuose ir administraciniuose 
korpusuose, bendrabutyje, bibliotekoje ir užstatytame jos III aukšte, masažo kabinetai su šiuolaikine 
pritaikyta neįgaliesiems studijų įranga, įsigyta įvairių neįgaliųjų sporto šakų ir rekreacijos studijų 
brangi šiuolaikinė įranga, rekonstruota TFV studijų ir mokslo laboratorija ir įsigyta moderni, 
neįgaliųjų tyrimams pritaikyta mokslo ir programinė įranga, įgytos specialiosios ir bendro naudojimo 
IT, įrengta erdvi, neįgaliųjų poreikiams pritaikyta skaitykla, diskusijų kabinetai su pagalbinėmis 
poilsio patalpomis. Neįgaliesiems buvo sudarytos sąlygos savarankiškai patekti į biblioteką, 
mokslinių tyrimų laboratoriją ir beveik visas auditorijas. LSU dirbantiems ir vežimėliu judantiems 3 
dėstytojams nebereikia prašyti išimties tvarka skirti auditorijas tik pirmajame aukšte ar prašyti kitų 
asmenų pagalbos norint patekti į kitas patalpas. Taip pašalinta ne tik fizinė, bet ir psichologinė jų 
diskriminacija. Buvo pagerintas integruotas neįgaliųjų studijų prieinamumas. Taip pat padidėjo 
neįgaliųjų savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, pasikeitė įgalių studentų požiūris į neįgaliuosius 
studentus bei dėstytojus – jie pradėti vertinti kaip pilnaverčiai socialinio bendravimo bei studijų 
partneriai. Tikslinių grupių padėtis buvo pagerinta, nes studijuodami kartu unikalioje TFV studijų 
programoje neįgalūs ir įgalūs studentai, vadovaujami kompetentingų neįgalių ir įgalių dėstytojų ir 
pratybose naudodamiesi šiuolaikine specialiųjų studijų įranga, įgyja abipusę praktinę patirtį bei 
įgūdžius darbui su neįgaliais asmenimis (Lietuvoje ar užsienio šalyse). Jiems visiems buvo sudarytos 
lygios galimybės būti lygiavertiškai vertinamais studijų metu, nepriklausomai nuo fiziologinių 
funkcijų sutrikimo ar jų nebuvimo (tai inkliuzinės studijos). 
 
Visos trys tikslinės grupės ir kitų LSU studijų programų studentai bei dėstytojai, projekto rezultatų 
pasiekimų dėka galintys naudotis neįgaliesiems pritaikyta tyrimų įranga, atlieka vis daugiau JTO ir 
Europos Komisijos skatinamų mokslinių tyrimų neįgaliųjų TFV mokslo srities metateorijos ir jų 
įgalinimo plotmėje. Tai neabejotinai teigiamai pakeitė socialinę aplinką integruotoje heterogeninėje 
studijų grupėje. Kadangi projekto rezultatai buvo numatyti remiantis poreikių analizėmis, poveikis 
tikslinėms grupėms buvo teigiamas. Projekte buvo taikyti šie Administravimo ir finansavimo 
sutartyje nurodyti sėkmės kriterijai: 
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� Sudarytos galimybės įgaliems ir neįgaliems studentams vienodomis sąlygomis kartu 
integruotai studijuoti TFV ir kitose studijų programose bei naudotis projekto vykdymo metu 
įgyta modernia studijų ir mokslo įranga bei šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.  

� Neįgalūs studentai ir dėstytojai be apribojimų kaip ir visi (savarankiškai, be aplinkinių 
pagalbos) gali patekti į studijų ir administracines patalpas, biblioteką, projekto metu įrengtas 
TFV studijų ir mokslo laboratorijas bei masažo kabinetų patalpas –  taip buvo panaikinta iki 
projekto įgyvendinimo egzistavusi diskriminacija. 

  
Vertinant negalią socialiniu (ne medicininiu) negalios modelio požiūriu, galima teigti, kad pasiektų 
projekto rezultatų dėka neįgalių studentų ir dėstytojų negalios lygmuo sumažėjo, nes išaugo jų 
savarankiškumas, pasitikėjimas savimi ir jie pilnavertiškai galėjo įsijungti į studijų ir jų dėstymo 
procesą LSU bendruomenėje bei neįgaliųjų mokslinių tyrimų plėtrą. Kadangi projekto rezultatai buvo 
numatyti remiantis poreikių analizėmis, o aukščiau paminėti sėkmingos veiklos kriterijai įgyvendinti, 
galima teigti, jog poveikis tikslinėms grupėms buvo teigiamas. 
 
Projekto įgyvendinimo metu vykdytojai susidūrė su tam tikromis tendencingomis problemomis. 
Projekto vadovė teigė, kad ŠMM ir CPVA specialistams trūko objektyvumo ir kompetencijų, vertinant 
projekto paraišką ESF. Kaip kliūtys, trukdančios projekto įgyvendinimui, buvo įvardinti dideli 
formalumai ir smulkmeniška biurokratija projekto administravimo klausimu.   
 
Projekto vykdytojai teigė neatmetantys galimybės ateityje teikti paraiškų „lygių galimybių ir 
nediskriminavimo prioriteto“ srityje, tikėdamiesi padėti įgyvendinti neįgaliųjų teisių ir 
nediskriminavimo horizontalųjį prioritetą Lietuvoje.  
 
Tvarumas 
 
Kadangi projekto veikla buvo susieta su naujos infrastruktūros ir  mokymų įrangos kūrimu, projekto 
paraiškoje buvo numatoma, jog rezultatų naudojimas bus tęstinis ir rezultatais naudosis visų 
tikslinių grupių nariai. Pasibaigus projektui, dėstytojai ir studentai naudojasi įrengtais liftais, 
keltuvais, ypač pagerinusiais jų dėstymo, studijų ir mokslinių tyrimų prieinamumą bei pašalinusius jų 
atskirtį LSU bendruomenėje. Visi TFV studijų programos studentai naudojasi projekto metu įgyta 
neįgaliesiems pritaikyta studijų bei laboratorinių tyrimų įranga, siekiant gerinti studijų kokybę ir 
išugdyti neįgaliųjų reabilitologo profesinei kvalifikacijai tinkamas kompetencijas darbui su neįgaliais 
asmenimis. Projekto tęstinumas finansiniu požiūriu gali būti apibūdintas kaip nenešantis jokios 
finansinės naudos. Veikiau priešingai – įsteigus kelias naujas pareigybes bei įrengus liftą, 
universitetas naujai susidariusias išlaidas padengia iš savo lėšų.   
 
Efektyvumas 
 
Projekto vykdytojai mano, kad horizontaliojo prioriteto kriterijus turėtų būti formuluojamas 
remiantis aiškiais teisės aktais. Svarbiausia yra nustatyti tikruosius neįgaliųjų poreikius ir juos 
tenkinti. Projekto vadovės požiūriu, valstybė per menkai prisideda prie neįgaliųjų integracijos į 
bendrojo lavinimo mokyklas, nors tai yra numatyta pasirašytuose Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įsipareigojimuose. Projektų, susijusių su horizontaliaisiais prioritetais, vykdytojų kompetencijos 
turėtų būti keliamos universitetuose, organizuojant specialius teminius mokymus. Dažnai įvairiuose 
teisės aktuose ir sutartyse nurodyti Lietuvos valstybės įsipareigojimai yra įgyvendinami tik oficialiai, 
plačiau nesigilinant į horizontaliųjų prioritetų specifiką. Aptariamo projekto vykdytoja taip pat mano, 
jog SADM ir ŠMM atstovams reikėtų pagilinti savo horizontaliųjų projektų specifikos žinias. Tai būtų 
galima daryti išklausant neįgaliųjų sociologijos paskaitas, kuriose aptariamas aukštasis mokslas, 
įtrauktis, integracija.  
 
Išvados 
 
Apibendrinant galima teigti, jog projektas „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos 
atnaujinimas, juos pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems poreikiams 
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LKKA“ yra sėkmingas horizontalaus prioriteto „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas“ įgyvendinimo 
pavyzdys. Projekto metu buvo įgyvendinti visi išsikelti tikslai, atlikta poreikių analizė, pagerintos 
neįgaliųjų mokymosi ir darbo sąlygos, taip sumažinant jų diskriminavimą universitete. Nors 
projektas, kaip buvo minėta, susidūrė su nenumatytomis kliūtimis, jo rezultatai buvo apčiuopiami, 
tvarūs, o visos numatytos tikslinės grupės iki šiol naudojasi projekto dėka sukurtais produktais. Prie 
jau anksčiau minėtų projekto rezultatų būtų galima paminėti dar ir tai, jog įgyvendinus projektą buvo 
sutaupyta apie 200 tūkst. Lt iš Administravimo ir finansavimo sutartyje pasirašytos paramos sumos. 
Šį sėkmingos praktikos projekto modelį būtų galima taikyti ir kituose šalies regionuose, 
savivaldybėse. Nors projektas smarkiai prisidėjo prie neįgaliųjų diskriminacijos sumažinimo, vis 
dėlto tai apėmė tik vieną iš Lietuvos universitetų. Netinkamos neįgalių asmenų darbo ir mokymosi 
sąlygos vis dar išlieka aktuali problema visu Lietuvos mastu. Ypač mažas dėmesys skiriamas mokyklų 
pritaikymui neįgaliesiems.  

 

Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS) 

Įvadas 
 
2008 metais VDU mokslininkų atliktas tyrimas „Šeimos instituto stiprinimas Lietuvoje: poreikiai ir 
galimybės“ parodė, kad beveik 80 proc. Lietuvos šeimų, auginančių vaikus, patiria sunkumus 
derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus, dėl kurių dažniausiai nukenčia šeima. Ši problema ypač 
aktuali, jeigu tėvų gyvenamojoje vietovėje nėra išplėtotas viešojo vaikų ugdymo paslaugų tinklas. 
Privačios ugdymo įstaigos socialiai pažeidžiamoms šeimoms, ypač vienišiems tėvams, nėra 
finansiškai prieinamos. Be to, pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, moterims yra sunku grįžti į 
darbo rinką dėl prarastų įgūdžių ir galimybių dirbti lanksčiu darbo grafiku trūkumo. Mažas pajamas 
turintiems tėvams kyla problemų dėl vaiko priežiūros: samdyti auklę yra per brangu, o valstybinių 
ugdymo įstaigų darbo laikas dažnai nesutampa su tėvų darbo grafiku, todėl kai kurie tėvai yra 
priversti iškristi iš darbo rinkos, kad galėtų rūpintis vaikais namuose73. Dėl šių priežasčių buvo 
inicijuotas projektas „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai 
(SUCCESS)“, kuriuo buvo siekiama kompleksiškai spręsti šeimos ir darbo derinimo problemą. 
Siekiant aktyvaus tikslinės grupės dalyvavimo mokymuose ir lengvesnio jų įsidarbinimo, projekto 
metu buvo teikiamos vaikų priežiūros paslaugos. Norint didinti darbo organizavimo formų įvairovę ir 
ugdyti tolerantišką požiūrį į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus, projekto metu buvo taip 
pat vykdomi darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovų mokymai ir konsultacijos. 
  

Projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ 
apibendrinamoji lentelė 
Projekto pavadinimas ir 
įgyvendinimo datos 

Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir 
ekonomikos plėtrai (SUCCESS) 
 
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 
Projekto vykdytojas: Kauno moters užimtumo 
informacijos centras 
 
Projekto pradžia: 2009-09-01           
Projekto pabaiga: 2012-11-30 

Pagrindiniai prioritetai ir tikslai Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo 
amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir 
darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių 

                                                        
73 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2011 m. 2011, 76. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/Metines_ataskaitos_2009/1VP_metin
e_ataskaita_2011.pdf> 
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kūrimąsi. 
Projekto turinys Šiuo projektu buvo siekiama kompleksinio problemos 

sprendimo: 
- plėtojant socialines paslaugas; 
- formuojant suvokimą apie šeimos ir darbo įsipareigojimų 
priemonių naudą įmonei ir visuomenei; 
- diegiant šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo modelius 
įmonėse. 
Todėl projekte numatytos visas 3 kryptis apimančios 
pagrindinės veikos: 
- vaikų priežiūros paslaugos dirbantiems/grįžtantiems į 
darbo rinką; 
- darbdavių, savivaldybių atstovų švietimas šeimos ir darbo 
derinimo tema; 
- šeimos ir darbo derinimo modelių diegimas partnerių 
įmonėse. 

Skaičiais išreikšti siekiai  1. ,,Asmenų, išsilaikiusių savo darbo vietoje praėjus 6 
mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų vienos iš 
priemonės tikslinės grupės projektų dalyvių) – ne mažiau 
kaip 70 procentų“. 
2. ,,Asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 
6 mėn. po projekto įgyvendinimo, dalis – ne mažiau kaip 30 
procentų“. 

Viešinimo strategijos ir kanalai  Lankstinukai, seminarai, internetinės svetainės. 
Teritorinė aprėptis  Kaunas, Alytus, Tauragė, Vilnius, Jurbarkas. 
Į programos įgyvendinimą 
įsitraukusios suinteresuotosios 
pusės  

Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla, T. Vaižganto vidurinė 
mokykla,  Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“, UAB „Naujasis 
Nevėžis“, Vilniaus Lygių galimybių plėtros centras, VŠĮ 
nevalstybinis vaikų darželis  „Nendrė“, Jurbarko moterų 
užimtumo ir informacijos centras, Visuomeninė organizacija 
Alytaus moterų krizių centras, Tauragės moters užimtumo 
informacijos centras. 

Rezultatai ir poveikis pagal 
atliktus vertinimus 

1. 136 asmenys iš 196 asmenų (69 proc.) išsilaikė savo darbo 
vietoje praėjus 6 mėnesiams po jiems skirtų veiklų 
įgyvendinimo pabaigos. 
2. 62 iš 193 asmenų (32 proc.), kurie dėl šeimos 
įsipareigojimų (prižiūri vaikus) nedirbo arba turėjo sunkumų 
derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsidarbino.  

Projekto biudžetas, ES dalis, kiti 
lėšų šaltiniai  

Bendra projekto vertė: 2 062 803 Lt 
Projektui išmokėta lėšų: 2 062 562,56 Lt 
Iš jo ES dalis: 1 526 296,65 Lt 

Lyčių aspekto integravimas  Mokymuose buvo aptartos šeimos ir darbo derinimo su lyčių 
lygybės nuostatomis sąsajos, skirtinga vyrų bei moterų 
situacija šeimos ir darbo derinimo problemų kontekste, o 
UAB „Naujasis Nevėžis“ diegiami šeimai palankių priemonių 
paketai. 
Kadangi dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo  
moterys labiau pažeidžiamos darbo rinkoje, todėl projekte 
įgyvendinamos kompleksinės veiklos padėjo mažinti lyčių 
nelygybę darbo rinkoje, moterų iškritimo iš darbo rinkos dėl 
vaikų priežiūros riziką. Buvo aptariami ir vyrų aktyvaus 
dalyvavimo vaikų priežiūroje klausimai. Šie klausimai 
tiesiogiai susiję su moterų ekonominio aktyvumo skatinimu ir 
lyčių lygybės visuomenėje įtvirtinimu, taip pat demografinės 
situacijos gerėjimu ir šeimos instituto stiprinimu.  
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Projekto veiklų metu buvo siekiama didinti sąmoningumą ir 
gebėjimus reaguoti į specifinius abiejų lyčių poreikius, 
sudaryti sąlygas derinti darbą ir šeimą. 

Projektų rengėjo patirtis 
įgyvendinant panašias 
intervencijas 

2006–2008 m. įgyvendinant BPD projektą „Novatoriškos 
socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio 
lygių galimybių principo įgyvendinimo“, KMUIC 
administracijos darbuotojai buvo atsakingi už seminarų apie 
šeimos ir darbo derinimą įvairiuose Lietuvos regionuose (20 
seminarų) organizavimą, vadovo darbdaviams „Darbo 
santykių ir darbo aplinkos gerinimas“ paruošimo ir leidybos 
koordinavimą. 

Integruotas ar diferencijuotas 
būdas 

Diferencijuotas 

 
Įgyvendinimas 
 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas integravimui į 2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ buvo taikomas 

diferencijuotas būdas, todėl atrinkti projektai buvo finansuojami pagal atskirai sudarytą VP1-1.1-
SADM-04-K priemonę ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Horizontalusis prioritetas 

atsispindėjo dvejuose specialiuose prioritetiniuose projektų atrankos kriterijuose, kuriuos visiškai 
atitiko projektas „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“. 
Įgyvendinant projektą buvo teikiamos ir organizuojamos vaikų (iki 10 metų) priežiūros paslaugos, 
siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus (4 specialusis 
kriterijus). Be to, projekto veikla buvo skirta vienišoms moteris ir vyrams, auginantiems vaikus (3 

specialusis kriterijus).  
 
Projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ metu buvo 
efektyviai taikomas partnerystės principas. Bendradarbiavimas su partneriais vyko tiek projekto 
rengimo, tiek įgyvendinimo etapais. Rengiant projekto paraišką, su šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimu susijusios problemos buvo identifikuotos ne tik remiantis Kauno Moterų užimtumo 
informacijos centro darbuotojų sukaupta darbo patirtimi, bet ir tariantis su ekspertais iš kitų miestų. 
Pavyzdžiui, projekto partneris Lygių galimybių plėtros centras yra sukaupęs daug žinių iš 
akademinės perspektyvos. Siekiant tinkamo numatytų veiklų įgyvendinimo, Kauno Moterų užimtumo 
informacijos centras ir 11 partnerinių organizacijų buvo iš anksto apsibrėžusios funkcijas ir 
pasidalijusios atsakomybe. Darželiai buvo atsakingi už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą, o 
projekte dalyvavusios vidurinės mokyklos prailgino grupių darbo valandas. Kauno Moterų užimtumo 
informacijos centras, Jurbarko Moterų užimtumo informacijos centras, Tauragės Moterų užimtumo 
informacijos centras, Alytaus moterų krizių centras užtikrino efektyvią įsidarbinimo asistentų veiklą 
ir mokymų organizavimą bei įgyvendinimą tikslinės grupės atstovams. Kadangi sėkmingos darbo 
paieškos ir psichologinio motyvavimo kursų nauda yra sunkiau išmatuojama (nei kompiuterinio 
raštingumo ir anglų kalbos), informacijos centrai turėjo palaikyti ryšį su dalyviais ir vykdyti jų 
dalyvavimo projekte dinamikos stebėseną. Kaip įstaiga, kuri taip pat vykdo ir mokslinius tyrimus, 
Lygių galimybių plėtros centras buvo atsakingas už savivaldybių ir darbdavių atstovams tinkamos 
mokymų medžiagos, pranešimų skaitymą ir papildomų lektorių, vykdžiusių bendrųjų įgūdžių 
mokymus nedirbantiems tėvams, atranką. Šie mokymai apėmė kompiuterinį raštingumą, užsienio 
kalbą, sėkmingą darbo paiešką, psichologinę motyvaciją. Visos projekte dalyvavusios partnerinės 
organizacijos dokumentaciją perduodavo Kauno moterų užimtumo informacijos centrui, kuris net tik 
atliko veiklos koordinavimo funkcijas ir buvo atsakingas už užsibrėžtų tikslų pasiekimą, bet ir teikė 
paslaugas. Pavyzdžiui, konsultavo UAB „Naujasis Nevėžis“ atstovus šeimos ir darbo derinimo 
klausimais ir teikė pagalbą pasirenkant šeimai palankias darbo formas. Kauno Moters užimtumo 
informacijos centras su partnerių organizacijomis bendradarbiauja ne tik šio projekto rėmuose, todėl 
partnerystės principą užtikrino stiprus struktūrinis organizacinis pagrindas. Be to, dėl diferencijuoto 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimo projektas turi aiškią vertikalią „iš viršaus į 
apačią“ intervencijos logiką, kuri taip pat palengvino projekto įgyvendinimą.  
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Projekto pradiniame etape daug informacijos buvo teikiama darbdaviams, siekiant įrodyti, jog jiems 
yra ekonomiškai naudinga, kad darbuotojas neiškristų iš darbo rinkos. Dėl šios priežasties 
darbuotojams reikėtų kuo įmanoma labiau suteikti galimybę dirbti pagal lanksčias darbo valandas, 
kad darbą būtų įmanoma suderinti su vaiko priežiūra. Projekto rezultatų viešinimo tikslais buvo 
išleisti lankstinukai, kuriuose pateikiamas šeimai palankių priemonių ir lanksčių darbo formų 
aprašas, apibendrinantis Lietuvos ir užsienio valstybių patirtis. Lankstinukai buvo platinami 
darbdavių ir savivaldybių atstovų mokymų metu, taip pat projekto veiklose dalyvaujantiems ir 
paslaugas gaunantiems tikslinės grupės atstovams. Vykdant seminarus, informacija apie vykdomą 
projektą, jo tikslus, veiklas ir finansavimo šaltinius buvo suteikta ir savivaldybių atstovams. 
Informacija apie projektą yra pateikiama Kauno Moterų užimtumo informacijos centro ir Lygių 
galimybių plėtros centro internetinėse svetainėse. Projekto vykdytojai nesiėmė viešinimo strategijų, 
kurios pasiektų platesnę visuomenės dalį, todėl taip pat nebuvo atliktos analizės, kaip viešinimo 
veiklos gali būti suprastos ir priimtos visuomenėje. Labiau tikimasi „sniego gniūžtės efekto“, kurio 
metu gerąją projekto patirtį turėtų skleisti patys projekto dalyviai. Tačiau, siekiant keisti šeimos ir 
darbo derinimo kultūrą Lietuvoje, labai svarbu dirbti ne tik su atskiromis tikslinėmis grupėmis, bet 
šviesti šiais klausimais ir plačiąją visuomenę.  
 
Tinkamumas 
 
Kauno Moterų užimtumo informacijos centras, vykdydamas su bedarbėmis, verslininkėmis, karjerą 
pradedančiomis moterimis ir politikėmis susijusią projektinę veiklą, pastebėjo, jog viena iš moterų 
problemų yra darbo ir šeimos derinimas. Projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir 
ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ idėja gimė dirbant su ankstesniu projektu, kuriame buvo siekiama 
įtraukti vyrus į vaikų priežiūrą namuose. Identifikuoti tikslinės grupės poreikius taip pat padėjo 
Kauno moters užimtumo informacijos centre veikianti įdarbinimo, informacijos bei perkvalifikavimo 
agentūra, kuri teikia nemokamas darbo paieškos paslaugas bedarbėms moterims, organizuoja 
nemokamą darbuotojų atranką, tarpininkauja įdarbinant. Agentūroje dirbančios konsultantės 
nuolatos kalbasi su ateinančiomis moterimis, turinčiomis vienokių ar kitokių problemų. Todėl 
identifikuoti tikslinės grupės poreikius leido ilgai dirbančių prekybos centrų darbuotojų apklausa ir 
privatūs pokalbiai su moterimis, kurios dėl ilgų darbo valandų ne visada turi galimybių tinkamai 
pasirūpinti savo vaikais. Tačiau mažesnes pajamas gaunančių šeimų, vienišų tėvų ir mamų, kurie 
neturi galimybių vaikų priežiūrai samdyti auklių, poreikiai gali kisti, todėl projekto metu buvo 
palaikomas nuolatinis ryšys su projekto dalyviais, stebima jų psichologinės, socialinės būklės 
dinamika, kad prireikus būtų galima kuo lanksčiau prisitaikyti prie jų poreikių. Tokia interaktyvi, į 
poreikius orientuota komunikacija su projekto dalyviais taip pat padėjo užtikrinti aktyvų tikslinės 
grupės dalyvavimą projekte. 
 
Projekte vykdytos veiklos buvo pasirinktos atlikus situacijos ir poreikių analizę, kuri rėmėsi 2006 m. 
ir 2008 m. VDU atliktais moksliniais tyrimais, 2006 m. RAIT atlikta reprezentacine apklausa apie 
moterų ir vyrų laiko sąnaudas mokamam, nemokamam darbui namuose bei poilsiui ir „Sodros“ 
duomenimis. Poreikių analizė atskleidė, kad veiksmingas šeimos ir darbo derinimo problemų 
sprendimas yra tiesiogiai susijęs su lanksčių socialinių paslaugų, kurios palengvina šeimos 
įsipareigojimų naštą, teikimu. Todėl vienas projekte vykdomų veiklų paketas yra susijęs su vaikų 
priežiūros paslaugų teikimu asmenims, kurie dėl šeimos ar asmeninio gyvenimo įsipareigojimų 
nedirba arba turi sunkumų derindami šeimos, asmeninį gyvenimą ir darbą. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas vienišiems tėvams (Lietuvos atveju daugiausiai motinoms). 2006 m. atliktas VDU Socialinių 
tyrimų centro tyrimas parodė, kad šeimos ir darbo derinimo problemų sprendimui didelę įtaką turi 
asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių formuojant darbo santykius, supratimas apie šeimai palankaus 
darbo organizavimo pranašumus, šeimai palankių priemonių bei darbo organizavimo formų taikymo 
būtinybę ir galimybes. Todėl antrasis projekte vykdomų veiklų paketas yra skirtas darbdavių, 
darbuotojų ir savivaldybių atstovų švietimui ir konsultacijoms, siekiant skatinti darbo organizavimo 
formų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir ugdyti tolerantišką požiūrį į įsipareigojimų šeimai turinčius 
darbuotojus. Projektas įtraukia visas suinteresuotąsias puses, todėl tai užtikrina abipusio supratimo 
didinimą ir pasiektų rezultatų tvarumą. 
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Šiame projekte vykdomos veiklos atitinka ne tik tikslinių grupių poreikius, bet ir ES rekomendacijas 
ir gaires. Pastaraisiais metais ES buvo padaryta pažanga, sudarant palankesnes sąlygas derinti darbą 
ir asmeninį gyvenimą. EK 2008 m. liepos 2 d. komunikate „Atnaujinta socialinė darbotvarkė. 
Galimybės, prieinamumas ir solidarumas XXI a. Europoje“ patvirtino poreikį imtis veiksmų mažinti 
lyčių nelygybę verslininkystės srityje bei gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumą74. Tais 
pačiais metais priimtame „Lyčių aspekto integravimo vadove“ teigiama, kad „paslaugos ir struktūros 
per lėtai prisitaiko prie situacijos, kai dirba tiek moterys, tiek vyrai. Augant poreikiui kurti lanksčią 
ekonomiką ir išnaudoti visas darbo jėgos galimybes, kintant šeimos formoms ir dėl senstančių 
gyventojų augant demografiniam spaudimui, darbo ir šeimos suderinimas tapo vienu svarbiausių 
Europos socialinės darbotvarkės klausimų“75. Šiame vadove vaikų priežiūros paslaugos yra 
pateikiamos kaip viena iš galimų politikos krypčių. ES Moterų ir vyrų lygybės strategijoje 2010–2015 
m. taip pat teigiama, kad EK sieks tolesnės pažangos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo srityje, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į galimybę naudotis kokybiškomis ir nebrangiomis priežiūros 
paslaugomis76. Tačiau Kauno Moterų užimtumo informacijos centro direktorės Jūratės Puidienės 
nuomone, reikėtų didesnio spektro projektų. Dabar projektai labiausiai apima socialinės rizikos 
šeimas, o karjeros moterys, lyčių lygybės politikos atstovavimo aspektai nustumiami į šoną. 
 
Pakankamumas 
 
Projekto atitikčiai ES rekomendacijoms, atrankos kriterijams, tikslinės grupės poreikiams ir 
įgyvendinimo sklandumui didelę įtaką turėjo projekto vykdytojo ir partnerinių organizacijų sukaupta 
patirtis. Kauno Moterų užimtumo informacijos centras 14 metų dirbo įgyvendindami tokias 
priemones, kurios padeda skatinti verslo kūrimą, jaunimo nedarbo mažinimą, neformalų švietimą ir 
integraciją į darbo rinką. Taip pat 2001–2008 m. laikotarpiu įstaiga buvo atsakinga už 6 Europos 
socialinio fondo ar Europos komisijos delegacijos Lietuvoje finansuojamų projektų administravimą ir 
įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 2006–2008 m. informacijos centras įgyvendino BPD projektą 
„Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo 
įgyvendinimo“, kurio metu administracijos darbuotojai organizavo seminarus apie šeimos ir darbo 
derinimą įvairiuose Lietuvos regionuose (20 seminarų) ir paruošė darbdaviams skirtą Darbo 
santykių ir darbo aplinkos gerinimo vadovą. Prie to paties projekto įgyvendinimo prisidėjo kitas 
projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ partneris 
– Lygių galimybių plėtros centras, kuris nuo įsteigimo pradžios 2003 m. įgyvendina su lyčių lygybe 
susijusius projektus. Pavyzdžiui, 2004–2007 m. kartu su kitais partneriais įgyvendino projektus: 
„Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje I: pažangių lyčių lygybės strategijų plėtra“ ir „Modernūs 
vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka“, kurie buvo finansuojami iš Europos 
Bendrijos lyčių lygybės strategijos programos lėšų. 2007–2009 m. Lygių galimybių plėtros centro 
ekspertai bendradarbiavo tarptautiniuose projektuose, atliekančiuose socialinės ES šalių narių 
politikos, strateginių dokumentų, kurie apima ir šeimos bei darbo derinimo klausimus, analizę. Todėl 
su reikalavimais ir galimybėmis lyčių lygybės srityje yra pakankamai susipažinęs ne tik projekto 
vykdytojas Kauno Moterų užimtumo informacijos centras , bet ir projekto partneriai. Kadangi Kauno 
Moterų užimtumo informacijos centras nuolatos vykdo specialius mokymus integracijos į rinką tema, 
ES finansuojama ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo“ priemonė leido pagerinti šių mokymų 
organizavimą ir prieinamumą, įkuriant vaikų kambarį, kuriame prižiūrimi mokymuose dalyvaujančių 
tėvų vaikai. Pagal projektą „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai 

                                                        
74 Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES, „Dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 
vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB“. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:lt:PDF>  
75 Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas G 1 padalinys, 
Lyčių aspekto integravimo vadovas.2008, 20. 
76 Europos Komisija, „2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija“. KOM(2010) 491 galutinis. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:lt:PDF> 
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(SUCCESS)“ buvo samdoma auklė, tačiau projektui pasibaigus vaikų kambarys yra toliau naudojamas, 
nes jame išliko žaislai ir kita reikiama įranga.  
 
Rezultatyvumas ir poveikis 
 
Projekto rezultatų buvo siekiama pagal projekto paraiškoje suplanuotas veiklas. Daugelyje veiklų 
formalūs rodiklių įvykdymo rezultatai nuo projekto įgyvendinimo pradžios per visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį siekia daugiau kaip 100 proc. Sėkmingam projekto įgyvendinimui įtakos 
turėjo išankstinis rizikų valdymas. Tikslinių grupių motyvaciją užtikrino ne tik patyrę projekto 
partneriai, kurie išmano žmonių gyvenimo situacijas, tikslinės grupės psichologiją, specifinius 
poreikius ir teikia individualią pagalbą, bet ir vaikų priežiūros paslaugų nemokamas teikimas. Todėl 
vietoje planuotų 316 asmenų projekto veiklose dalyvavo 389 asmenys, kurie dėl vaikų priežiūros 
nedirbo arba turėjo sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus (iš jų 193 buvo nedirbantys 
ir 196 dirbantys). Vaikų priežiūros paslaugos buvo teikiamos dirbantiems vienišiems tėvams (233 
vaikams). Vaikų priežiūros paslaugos taip pat buvo teikiamos vykdant tikslinės grupės mokymus bei 
konsultacijas (241 vaikui). Tačiau ne visų savivaldybių administracijos norėjo išleisti savo 
darbuotojus į dviejų darbo dienų trukmės mokymus dėl didelio darbo krūvio. Todėl seminarų laikas 
ir dalyvių sąrašas buvo derinamas su savivaldybių administracijos darbuotojais. Be to, įtraukta 
galimybė į mokymus kviesti darbuotojus iš savivaldybių įsteigtų institucijų. Šios priemonės įgalino 
projekto vykdytojus nuo projekto pradžios apmokyti 151 darbdavių ir 235 savivaldybių atstovus. 
Todėl tikslas buvo įgyvendintas 103 proc. Galiausiai didžiausia išorinė projekto rezultatų pasiekimo 
rizika buvo aukštas nedarbo procentas šalyje. Projekto tikslinė grupė yra ypač pažeidžiama darbo 
rinkoje krizių metu, nes dėl šeimyninių įsipareigojimų negali taip lanksčiai prisitaikyti prie pakitusių 
aplinkybių ir reikalavimų. Todėl projekto metu buvo taikomos kompleksinės priemonės 
(mokymo/informavimo priemonių derinamas su vaikų priežiūros paslaugomis), kurios ne tik gerino 
tikslinės grupės gebėjimus, bet ir padėjo kontroliuoti tokius išorės veiksnius, kaip darbdavių noras 
priimti į darbą vaikus auginančius asmenis ir atitinkamos kultūros darbo aplinkoje kūrimas. Projekto 
įgyvendinimo metu pasiektas rodiklis – 62 iš 193 asmenų (32 proc.), kurie dėl šeimos įsipareigojimų 
(prižiūri vaikus) nedirbo arba turėjo sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsidarbino. 
136 asmenys iš 196 asmenų (69 proc.) išsilaikė savo darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po jiems 
skirtų veiklų įgyvendinimo pabaigos. Taigi tik pastarasis rodiklis buvo beveik pasiektas (tikslas – ne 
mažiau kaip 70 proc.). Kauno Moterų užimtumo informacijos centro direktorės Jūratės Puidienės 
nuomone, geresni projekto rezultatai būtų pasiekti, jei būtų įtraukta daugiau darbdavių, o mokyklos 
ir darželiai lanksčiau reaguotų į vaikus auginančių tėvų poreikius. Patys projekto vykdytojai, 
pastebėję didelį tikslinės grupės poreikį dalyvauti projekto veikloje, įtraukė daugiau darželių ir 
mokyklų nei buvo planuota. Tačiau dėl ribotų finansinių išteklių ne visi norintieji galėjo būti įtraukti. 
 
Tvarumas 
 
Projekto pasiekimai ir įgyvendinimo eiga yra gero bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių 
organizacijų, kurios jau ilgą laiką dirba socialinės atskirties mažinimo bei lygių teisių ir galimybių 
srityje, rezultatas. Organizacijų bendradarbiavimas įvairių partnerysčių pavidalu vyksta ne pirmus 
metus, todėl tokiu būdu užtikrinamas vykdomų projektų koncepcijos tęstinumas tolimesnėje 
organizacijų veikloje. Projekto vykdymas taip pat sustiprino bendradarbiavimo saitus ir su projekte 
dalyvavusiais darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovais. Padidėjusi sprendimų priėmėjų ir 
socialinės bei ekonominės politikos formuotojų, darbdavių, darbo rinkos institucijų atstovų 
kompetencija lygių galimybių diegimo klausimais padidina tarpusavio supratimą ir 
bendradarbiavimo galimybes ateityje. Be to, vykdytos darbdavių konsultacijos užtikrino, kad 
sprendimas diegti šeimai palankias darbo formas bus priimtas savo noru, supratus šių priemonių 
taikymo naudą. UAB „Naujasis Nevėžis“ įdiegti šeimos ir darbo derinimo modeliai užtikrina šios 
praktikos tęstinumą pasibaigus projektui. Tačiau projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos 
sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ vadovės Monikos Čepienės teigimu, trūksta paties projekto 
veiklų tęstinumo, nes darbo ir šeimos derinimas ir išlikimas darbo rinkoje vis dar yra aktuali 
problema. 
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Efektyvumas 
 
Projekto vadovės Monikos Čepienės nuomone, teikiant paraišką dėl finansavimo skyrimo pagal VP1-
1.1-SADM-04-K priemonę ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, projektams ir jų rezultatams 
buvo nustatyti aiškūs ir tinkami kriterijai. 
 
Išvados 
 
Projekto „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ 
sėkmingumas buvo užtikrintas ne tik dėl iš anksto aiškiai suplanuotos projekto intervencijų logikos, 
bet ir įtraukiant veiklas, padedančias užtikrinti visų galimų išorinių veiksnių kontrolę. Projektui 
skirtas finansavimas leido apmokyti 389 asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirbo arba 
turėjo sunkumų, derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projekto dalyvių įgyti gebėjimai turėjo 
leisti integruotis į darbo rinką, tačiau tik su sąlyga, kad projekto dalyviai išliks motyvuoti gauti darbą, 
o darbdaviai noriai priims žmones, turinčius šeimyninių įsipareigojimų. Todėl nemokamos vaikų 
priežiūros paslaugos leido palaikyti tikslinės grupės motyvaciją, o darbdavių ir savivaldybių atstovų 
mokymai ir konsultacijos padidino kompetenciją šeimos ir darbo derinimo priemonių srityje ir 
suteikė žinių apie tai, kodėl tokių žmonių priėmimas darbdaviams yra naudingas. Taigi 
kompleksiškas problemos suvokimas ir sprendimas yra itin svarbus norint pasiekti rezultatų. 
Projekto įgyvendinimo procesas taip pat pasižymėjo iteracine, o ne linijine prieiga, kai tikslinės 
grupės poreikiai buvo reguliariai peržiūrimi. Todėl individualios pagalbos metu buvo stengiamasi 
užtikrinti reikiamą dalyvių motyvacijos ir dalyvavimo lygį, o grupinių mokymų metu vedami 
pageidaujami užsiėmimai. Šioms projekto veikloms įvykdyti buvo reikalinga skirtinga partnerių 
patirtis, todėl gebėjimų pakankamumas buvo užtikrintas bendradarbiaujant su tais partneriais, kurie 
užtikrintų žinių ir kompetencijos papildomumą. Šis gerosios praktikos pavyzdys parodo, kad net ir 
ekonominio sunkmečio metu išsamiai apgalvojant projekto tikslą ir jam pasiekti būtinas veiklas, 
galima užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą ir planuotų rezultatų viršijimą. 
 

Pagrindinės išvados 
Pagrindiniai pastebėjimai pagal tinkamumo, pakankamumo, rezultatyvumo ir poveikio, 
efektyvumo kriterijus: 

1. Tikslinės grupės poreikių ir projekto veiklų atitiktis turi būti nuolatos peržiūrima. 
2. Projekte dalyvaujantys partneriai turėtų papildyti vienas kito kompetencijas. 
3. Kompleksiškas problemos suvokimas ir taikomi sprendimai pagerina rezultatų pasiekimą. 
4. Diferencijuotą būdą taikančiose priemonėse lengviau tinkamai detalizuoti ir paaiškinti 

projektų rezultatams taikomus kriterijus. 
Ilgalaikiškumo vertinimas: projekte dalyvavusių partnerių bendradarbiavimas sukūrė prielaidas 
idėjų, rezultatų, įgytos patirties bei įgūdžių tęstinumui tolimesnėje organizacijų veikloje, tačiau 
reikalingas didesnis įdirbis ir tolesnė veikla darbo ir šeimos derinimo srityje, kad būtų užtikrintas 
projekto rezultatų tęstinumas ir platesnės auditorijos informuotumas šia tema. 
Perkeliama praktika: projekto metu buvo įdiegti 2 pilotiniai šeimos ir darbo derinimo modeliai, 
kuriais buvo integruojamos užsienio, Lietuvos įmonių patirtys ir įvertinanti konkretūs darbuotojų 
poreikiai, įmonių darbo specifika bei galimybės. Jie Lietuvos kontekste yra novatoriški tuo, jog šie 
modeliai diegiami verslo įmonėse, kurios savo darbo pobūdžiu yra skirtingos. Tai padidina 
pridėtinę projekto vertę, nes jo metu įgytą gerąją praktiką galės pritaikyti kur kas didesnis skaičius 
skirtingų Lietuvos įmonių. Geroji praktika bus viešinama žiniasklaidoje ir turės įtakos formuojant 
visuomenės suvokimą. 
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Projektas Europos romų kultūros ir verslo parkas „Bahtalo Drom“ 

Įvadas 
 
Romų socialinės problemos: būsto, dokumentų ir pilietybės neturėjimas, žemas išsislavinimas, 
kvalifikacijos stoka, teistumas už narkotikų platinimą, valstybinės kalbos nežinojimas bei specifinės 
vertybės – pagrindiniai atskirties faktoriai, trukdantys romams integruotis į Lietuvos visuomenę ir 
darbo rinką. Romų integracija į visuomenę Europos Komisijos išskiriama kaip itin problemų kelianti 
ir remtina sritis. Būtent romų integracijos problemos visoje ES šiuo metu yra labai aktualios ir vis 
dažniau eskaluojamos. Sudėtinga Lietuvos romų situacija puikiai atsispindi žiniasklaidoje, 
neigiamame visuomenės požiūryje į romus, jų kultūrą. Diskriminuojant šią etninę grupę neretai 
užkertamas kelias jiems patiems „išsikapstyti“ iš blogos padėties, mat nesudaromos elementarios 
sąlygos mokytis, dirbti, gyventi. Tam dažnai trukdo biurokratiniai formalumai, romų tapatybę 
nurodančių dokumentų nebuvimas, žemas romų raštingumo ir išsilavinimo lygis.  
 

Gerosios praktikos atvejo studijos apibendrinamoji lentelė 
Projekto pavadinimas ir 
įgyvendinimo datos 

Europos romų kultūros ir verslo parkas „Bahtalo Drom“ 
 
Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas 
Projekto vykdytojas: Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų 
laužas“ 
 
Projekto pradžia: 2012-02-27          
Projekto pabaiga: 2015-02-26 

Pagrindiniai prioritetai ir 
tikslai 

Projekto metu yra siekiama ne tik iškelti romus iš tos aplinkos, 
kuri trukdo jų resocializacijai, ir sukurti naują palankią erdvę jų 
integracijai, verslui, kultūrinio identiteto išlaikymui, bet ir 
suteikti galimybę įgyti reikalingus socialinius ir darbinius 
įgūdžius bei apmokti perspektyvių ir patiems romams priimtinų 
profesijų. 

Projekto turinys Projekto metu dalyviai gaus kompleksines socialinės ir 
profesinės reabilitacijos paslaugas, įgis 6 rinkoje paklausias ir 
romams kultūriškai priimtinas projekto siūlomas specialybes, 
atliks darbinę praktiką darbo vietoje, dalis įsidarbins pagal 
projekte paruoštą įdarbinimo mechanizmą partnerių bei kitose 
regiono įmonėse arba tęs studijas, patys taps mokytojais kitiems 
romams.  

Skaičiais išreikšti siekiai  Projekte numatomas dalyvių skaičius: 240 romų. 
Viešinimo strategijos ir 
kanalai  

Projekto veiklą planuojama viešinti per žiniasklaidą, partnerių 
tinklus. 

Teritorinė aprėptis  Lietuvos regionai 
Į programos įgyvendinimą 
įsitraukusios 
suinteresuotosios pusės  

VšĮ Romų visuomenės centras 

Rezultatai ir poveikis pagal 
atliktus vertinimus 

Projektas vis dar tebėra įgyvendinimo pradžios fazėje, todėl 
rezultatai nėra fiksuojami. 

Projekto biudžetas, ES dalis, 
kiti lėšų šaltiniai  

Projektui skirtas finansavimas: 
2 081 270 Lt 
Iš jo ES dalis: 
2 081 270 Lt 

Lyčių aspekto integravimas  Netaikytas 
Projektų rengėjo patirtis 
įgyvendinant panašias 
intervencijas 

Iki projekto pradžios, projekto rengėja dirbo valstybės 
tarnyboje. Jos darbas buvo susijęs su narkotikų prevencija, o tai 
ypač aktualu romų integracijos procesams.  
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Integruotas ar diferencijuotas 
būdas 

Diferencijuotas 

 
 
Įgyvendinimas 
 
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ (Lietuvos romų bendrija) 2012 m. vasario mėnesį ėmėsi 
įgyvendinti projektą Europos romų kultūros ir verslo parkas „Bahtalo Drom“. Projektas 
įgyvendinamas pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos kokybiško užimtumo ir 
socialinės aprėpties prioriteto priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką“. Šios priemonės tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. 
 
Projektas šiuo metu yra tik įgyvendinimo pradžios fazėje (vis dar vykdomi pačio projekto pakeitimai) 
ir truks trejus metus (iki 2015 vasario 26 d.). Kaip teigia projekto vadovė Irena Buinickaitė, pradinė 
ir galutinė projekto idėja smarkiai skiriasi. Pradinė idėja buvo teikti romams pagalbą, organizuoti 
mokymus ir seminarus verslo kūrimo klausimais. Tačiau siekiant padidinti projekto rezultatyvumą ir 
tęstinumą, planuojamos veiklos nukreiptos į sąlygų patiems romams kurtis darbo vietas sudarymą, 
pagalba ne tik mokymų lygyje, bet ir su verslo kūrimo susijusiais klausimais. Taip pat stengiamasi, 
kad patys romai pritaikytų savo įgytas žinias, tapdami mokytojais savo bendruomenei. Projekto metu 
taip pat siekiama integruoti iš įkalinimo įstaigų išėjusius romus. Ši iniciatyva vykdoma visos Lietuvos 
mastu, o jos tikslinė grupė yra visi romai (t. y., ne tik taboro gyventojai). Projekto vadovė Irena 
Buinickaitė pateikia jau įgyvendintų projekto veiklų pavyzdžių. Keletas būrimu užsiimančių romių 
buvo priklabintos legalizuoti savo veiklas – išsiimti verslo liudijimus. Su projekto vykdytojų pagalba 
buvo sukurtas internetinis tinklapis būrėjų paslaugoms reklamuoti – taip sukurtos keturios darbo 
vietos. Taip pat yra suburta šokių grupė, kurią sudaro romai nuo 16 iki 30 metų. Grupė jau pradeda 
gauti pirmuosius užsakymus savo pasirodymams, jos nariams buvo organizuoti specialieji mokymai 
ir įvadinės paskaitos įmonių kūrimo, apskaitos tvarkymo klausimais. 2013 m. lapkričio viduryje buvo 
pradėti vykdyti B kategorijos vairuotojų kursai romams. Kursai yra pritaikyti ir neraštingiems 
žmonėms. 
 
Projekto vadovė teigia, kad projekto viešinimas kol kas nebuvo vykdytas. Tačiau jau buvo kalbėta su 
keletu dienraščių dėl galimybės išspausdinti straipsnius. Planuose taip pat yra ir radijo bei televizijos 
laidų organizavimas. 
 
Projekto metu bus vystomas partnerystės principas bendradarbiaujant su partneriu iš Švedijos ir 
socialinių įmonių tinklu iš Belgijos. Bus keliama projekto vykdytojų kvalifikacija, perimama sėkminga 
užsienio šalių patirtis tikslinės grupės socialinės ir profesinės reabilitacijos srityje. 
 
Tinkamumas 
 
Siekiant įgyvendinti su romų integracija susijusius projektus, reikia itin atkreipti dėmesį į poreikių 
analizės svarbą. Daugelis su romais vykdomų projektų būna nesėkmingi, nes prieš pradedant 
projektą nebandoma išsiaiškinti romų kultūros ir gyvenimo būdo subtilybių. Tai yra esminiai dalykai, 
nulemiantys ne tik romų motyvaciją dalyvauti projekto veikloje, bet ir jo rezultatus bei tęstinumą. 
Siekdami išsiaiškinti romų poreikius, projekto vykdytojai, važinėdami po Lietuvą, apklausė romus. 
Tikslinės grupės poreikių analizės dėka buvo išsiaiškinta, į kokias kultūriškai leistinas verslo sritis 
galima orientuoti projektą. Projekto apraše teigiama, kad projekto metu bus galimybė įgyti vieną iš 
šešių siūlomų specialybių: arklininkystės, viešojo maitinimo, technikos priežiūros ir verslo 
organizavimo, kultūros vadybos ir renginių organizavimo, kalvystės ir ūkininkavimo. 
 
Kita vertus, vienas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų kritiškai įvertino pareiškėjų 
pasirengimą įgyvendinti projektą bei su romais ir jų problemomis susijusio konteksto išmanymą. 
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Rezultatyvumas ir poveikis 
 
Projektu siekiama iškelti romus iš aplinkos, kuri trukdo jų resocializacijai, sukuriant naują palankią 
erdvę jų integracijai, verslui, kultūrinio identiteto išlaikymui. Taip pat siekiama suteikti romams 
galimybę įgyti reikalingus socialinius ir darbinius įgūdžius bei apmokyti perspektyvių ir patiems 
romams priimtinų profesijų. Projekto metu 240 romų gaus kompleksines socialinės (motyvavimo, 
poreikių įvertinimo, socialinių įgūdžių atkūrimo, mokymų) ir profesinės reabilitacijos paslaugas, įgis 
6 rinkoje paklausias ir romams kultūriškai priimtinas projekto siūlomas specialybes (arklininkystės, 
viešojo maitinimo, technikos priežiūros ir verslo organizavimo, kultūros vadybos ir renginių 
organizavimo, kalvystės ir ūkininkavimo), atliks darbinę praktiką darbo vietoje, dalis įsidarbins pagal 
projekte paruoštą įdarbinimo mechanizmą partnerių bei kitose regiono įmonėse arba tęs studijas (ne 
mažiau 30 proc. projekto dalyvių), patys taps mokytojais kitiems romams.  
 
Kol kas projekto galutiniai rezultatai nėra fiksuojami prižiūrinčios institucijos, tačiau tai yra daroma 
pačių projekto vykdytojų. Vedama mokymų apskaita, fiksuojant, kiek žmonių buvo apmokyta, kiek 
paskaitų pravesta, kokie lektoriai dalyvavo. Taip pat kaip rezultatų vertinimo kriterijus įvardijamos ir 
sudarytos darbo sutartys, o šalutiniu rezultatu galima laikyti ir romų šeimos išsikraustymą iš taboro 
gyventi į miestą. Tai, anot vykdytojų, yra didžiulis pasiekimas. Vis labiau pastebimas besikeičiantis 
darbdavių požiūris į romus, suvokiant juos kaip lygiaverčius visuomenės narius. Stengiamasi suteikti 
galimybę kuo daugiau dalyvių išsilaikyti vairavimo kursus, nes tai yra labai svarbu, norint lengviau 
įsidarbinti. Įdomu tai, jog šie, romams organizuojami kursai, yra išskirtiniai – pritaikyti neraštingiems 
žmonėms.  
 
Viena iš problemų, su kuriomis susidūrė projekto vykdytojai – tai romų motyvacija įsitraukti į 
projekto veiklas. Efektyvi priemonė, motyvuojanti romus dalyvauti tokiuose projektuose – stipendijų 
skyrimas, kuris dabar jau nebeegzistuoja.  
 
Kita problema, su kuria susiduria daugelis nevyriausybinių organizacijų, tarp jų ir šio projekto 
įgyvendintojai, – finansavimo klausimas. Europinių projektų finansavimo schema veikia lėšų 
kompensavimo principu: visų pirma projekto vykdytojai turi padengti išlaidas iš savo lėšų, o jei 
išlaidos atitinka projekto finansavimo reikalavimus, jos vėliau yra kompensuojamos. Todėl 
nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria su disponuojamų lėšų trūkumu. Tai sukelia 
papildomas problemas ne tik vykdytojams, bet ir atsakingoms institucijoms.  
 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai, kalbėdami apie su romų integracija susijusių 
projektų rezultatų vertinimą, pabrėžė, kad nors ir skiriamas didžiulis finansavimas šiai sričiai, tačiau 
apčiuopti konkrečius tokių projektų rezultatus tikrai sunku.  
 
Europos socialinio fondo agentūros atstovai dalinosi kritišku požiūriu į „Bahtalo Drom“ projektą, 
įvardindami jį kaip „net neprasidėjusį“. Tai patvirtino ir jų atlikti patikrinimai. Jie taip pat pabrėžė, 
kad šis projektas nuolat minimas tarp pačių prasčiausių ir sunkiausiai įgyvendinamų. Projekto 
sudėtingumas daugiausiai kyla dėl apyvartinių lėšų neturėjimo. Todėl stengiamasi ieškoti lankstesnių 
finansavimo modelių, suaktyvinti finansavimo srautus. 
 
Tvarumas 
 
Prasidėjus „Bahtalo drom“ projektui, buvo nuspręsta samdyti naujus žmones, turinčius darbo su 
projektų įgyvendinimu patirties. Kaip vienas iš tikslų yra nurodomas siekis ne tik padėti romams, 
pagerinti jų gyvenimo ir įsidarbinimo sąlygas, sulaužyti visuomenėje gajus stereotipus, bet ir 
išmokyti bei įgalinti pačius romus vykdyti panašius projektus, plėtoti panašią veiklą. Rimtai projekto 
veikla susidomėjusius žmones bus stengiamasi apmokyti ir įtraukti į projekto vykdymą (išskyrus 
finansines veiklas). Tikimasi, kad nors pusė projekte dirbančių žmonių bus romai. Tai yra esminis 
dalykas, turėsiantis užtikrinti projekto tęstinumą.  
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Efektyvumas 
 
Projektų vykdytojų požiūriu, atsakingose institucijose labai trūksta tautinių mažumų specifikos 
išmanymo. Teigiama, jog labiausiai koncentruojamasi ties teorine tam tikrų kultūrų išmanymo 
sritimi, o tai neretai labai skiriasi nuo to, kokia yra realybė. Taigi egzistuoja socialinio dialogo 
trūkumas tarp vykdytojų ir įgyvendinančių institucijų. Projekto administracija yra tarpinė grandis, 
atsakinga už projekto veiklą ir rezultatus, tad bendravimas tarp jų ir atsakingų institucijų turėtų būti 
betarpiškas, solidarus. Tik toks bendravimas gali jiems suteikti tikrąją informaciją ir apibūdinti 
tikrąja situaciją, o ne tą, kurią kuria žiniasklaida ar visuomenės sukurti stereotipai.  
 
Atsakingų institucijų atstovai mano, jog tokio pobūdžio ir panašiuose projektuose reikėtų iš esmės 
atskirti dvi dalyvių grupes: motyvuotus, aktyviai veikloje dalyvauti norinčius asmenis ir 
nemotyvuotus, kuriems norima padėti, tačiau labai sunku juos įtikinti projekto teikiama nauda, tad 
jie dažnai net nenori prisidėti prie projekto veiklų. Svarbu atskirti šias dvi grupes, nes dažnai jos 
sumaišomos į vieną ir tuomet įvertinti rezultatus tampa labai sunku. Nemotyvuotoms grupėms skirtų 
projektų veikla ir rezultatai turėtų būti vertinami visiškai kitaip nei „motyvuotiesiems“ skirtų. Kartais 
tai, kas motyvuotiems žmonėms atrodo elementaru ir suprantama (pavyzdžiui, laiku ateiti į 
mokymus), nemotyvuotiems žmonėms neturi jokios reikšmės (dėl to jie vėluoja, nepraneša, kad 
nedalyvaus ir pan.). Šie nuo projekto vykdytojų nepriklausomi veiksniai labai apsunkina jų darbą. 
Reikėtų turėti omenyje ir tai, jog „prieiti“ prie nemotyvuotų žmonių yra daug sunkiau. Suorganizuoti 
vieną seminarą nemotyvuotiems dalyviams, kuriame dalyvautų 100 proc. tikslinės grupės, gali būti 
sunkiau nei suorganizuoti 10 seminarų motyvuotiems dalyviams. Kriterijai, rodikliai ir stebėsena 
tokiu atveju turėtų būti taip pat skirtingi. Toks skirstymas galėtų palengvinti projektų vykdytojų 
darbą bei padidinti socialinį dialogą tarp įgyvendinančių institucijų ir projektų vykdytojų.  
 
Išvados 
 
Apibendrinant galima teigti, jog nors projektas Europos romų kultūros ir verslo parkas „Bahtalo 
Drom“ susiduria su tam tikrais iššūkiais, bet numatomi jo veiklos rezultatai ir jau pradėta vykdyti 
veikla, gali būti įvardijama kaip gerosios praktikos pavyzdys. Projektų rengėjų iniciatyvos dėka, 
neturint disponuojamų lėšų, jau vykdomos projekto veiklos: kuriami verslai, organizuojami specialūs 
mokymai romams, legalizuojamos jų darbo vietos bei kuriamos naujos. Vyksta aktyvūs užsiėmimai, 
dirba samdomi lektoriai, vykdomas neformalusis švietimas. Nors daugelis atsakingų institucijų 
įvardija šį projektą kaip itin rizikingą, tikimasi, kad jo rezultatai bus efektyvūs ir ilgalaikiai.  

 

Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros 

Įvadas 
 
Atvejo studijai pasirinktas VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamas projektas „VP2-2.2.-ŪM-03-V-02-001 
Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ apėmė skirtingas veiklas, tačiau horizontalaus lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimas vertinamas tik šio projekto veiklos, skirtos pirmųjų 
verslo metų paslaugų krepšelių suteikimui, atžvilgiu. Pagal verslumo ir savarankiško užimtumo lygį 
Lietuva smarkiai atsilieka nuo ES-27 vidurkio: 2010 m. šalies įmonių ir asmenų, dirbančių pagal 
verslo liudijimus arba registruotą individualią veiklą, skaičius 1 tūkst. gyventojų, Lietuvoje siekė 37, o 
ES-27 – net 4877. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tarp savarankiškai dirbančių 
asmenų akivaizdūs netolygumai pagal lytis. 2011 m. šalyje tarp savarankiškai dirbančių asmenų 
didžiąją dalį sudarė vyrai (59 proc.) ir tik 41 proc. moterų. Iš viso savarankiškai dirbo 11,1 proc. visų 
užimtų šalies vyrų ir tik 7,3 proc. moterų. Nepaisant pamažu augančio verslumo lygio (smulkiojo ir 
vidutinio verslo subjektų skaičius 1 tūkst. gyventojų), pastebimi ženklūs smulkaus ir vidutinio verslo 

                                                        
77 Eurostat duomenys. 
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(toliau – SVV) subjektų skaičiaus pasiskirstymo pagal teritoriją netolygumai: 2012 m. miestuose 
verslumo lygis sieke 26,6, o kaime – tik 9,1 procento.  
 

Gerosios praktikos atvejo studijos apibendrinamoji lentelė 
Projekto pavadinimas 
ir įgyvendinimo datos 

Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros 
 
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti 
Projekto vykdytojas: VšĮ „Versli Lietuva“ 
 
Projekto pradžia: 2010-06-01 
Projekto pabaiga: 2014-01-01 

Pagrindiniai 
prioritetai ir tikslai 

Projekto tikslas – teikiant viešąsias paslaugas smulkiam ir vidutiniam 
verslui, skatinti Lietuvos įmonių verslumą ir didinti jų konkurencingumą. 

Projekto turinys Projektu buvo siekiama padidinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, 
įgyvendinant paslaugų pradedančiajam verslui paketus, teikiant 
konsultacijas klasterizacijos klausimais ir įgyvendinant eksporto 
rinkodaros priemones. Projekto veiklos apėmė: 

 - verslumo skatinimą, naujų SVV įmonių kūrimą; 
 - paslaugas įmonių grupinėms iniciatyvoms; 
 - eksporto plėtrą naudojant viešuosius pirkimus; 
 - pagalbą Lietuvos įmonėms integruojantis į tarptautines rinkas. 

Skaičiais išreikšti 
siekiai  

Projekto veiklos turėjo prisidėti prie keleto priemonės „VP2.-2.2.-ŪM-03-V 
Asistentas-3” rezultato ir produkto rodiklių: įkurtų naujų įmonių skaičius, 
Lietuvos žinomumo padidėjimas, įgyvendintos rinkodaros priemonės, 
konsultuotų verslo plėtros klausimais subjektų skaičius.  

Viešinimo strategijos 
ir kanalai  

Įgyvendintos ES struktūrinių fondų investicijų viešumo priemonės: 
informacija apie įgyvendinamas veiklas ir sėkmės istorijas yra skelbiama 
VšĮ „Versli Lietuva“ tinklapyje (kuris yra iš dalies pritaikytas asmenims su 
regėjimo negalia), socialiniame „Facebook“ tinkle. Informacija apie 
regionuose planuojamus renginius skelbiama vietos laikraščiuose, renginių 
vietose dalinama informacinė medžiaga. 

Teritorinė aprėptis  Visa Lietuva. 
Į projekto 
įgyvendinimą 
įsitraukusios 
suinteresuotosios 
pusės  

Nors į projekto įgyvendinimą papildomi partneriai nebuvo įtraukti, 
organizuojant renginius ir teikiant konsultacijas regionuose, viešųjų 
pirkimų būdu buvo atrenkami paslaugų teikėjai, pvz., verslo informacijos 
centrai, verslo konsultacijų centrai, asocijuotos verslo struktūros, 
konsultacijų įmonės, kurios vykdė dalį veiklų.  

Rezultatai ir poveikis 
pagal atliktus 
vertinimus 

Projekto rėmuose įgyvendinta iniciatyva „Verslo pradžios krepšeliai“ 
prisidėjo prie naujai įkurtų įmonių skaičiaus didėjimo. Įgyvendinimo metu 
buvo sudarytos vienodos sąlygos visiems gyventojams dalyvauti 
organizuojamuose renginiuose ir pasinaudoti pirmųjų verslo metų 
paslaugų paketu. Iš 1747 naujų įmonių 73,2 proc. buvo įsteigta vyrų ir 26,8 
proc. – moterų. Taip pat buvo užtikrintos negalią turinčių asmenų 
galimybės konsultuotis verslo klausimais. 

Projekto biudžetas, ES 
dalis, kiti lėšų šaltiniai  

Projektui skirtas finansavimas: 31 050 000 Lt 
Iš jo ES dalis: 31 050 000 Lt 
Iš jų „Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyvai: ~4 377 000 Lt 

Lyčių aspekto 
integravimas  

Projekte horizontalusis prioritetas buvo suprantamas kaip „apribojimų, 
kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principams“ nebuvimas. Tikslinių veiksmų, skatinant geresnį lyčių aspekto 
integravimą į įgyvendinamas veiklas, nebuvo numatyta ir įgyvendinta. 

Projekto rengėjo 
patirtis įgyvendinant 
panašias intervencijas 

VšĮ  „Versli Lietuva“ yra 2009 m. LR ūkio ministerijos įsteigta organizacija, 
kurios paskirtis yra teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių 
paieškos paslaugas, naudojant efektyvią organizacijos struktūrą ir 
partnerių tinklą padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis 
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Lietuvoje bei eksportuoti savo produkciją. Verslumo skatinimo ir naujų 
SVV įmonių kūrimas buvo santykinai nauja veikla įstaigai, kuri iki tol 
daugiau orientavosi į eksporto augimą, įmonių konkurencingumą ir 
klasterizacijos skatinimą nukreiptas veiklas. 

Integruotas ar 
diferencijuotas būdas 

Integruotas 

 
Įgyvendinimas 
 
Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui 2007–2013 m. Ekonomikos augimo 
veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ 
rėmuose buvo taikomas integruotas būdas, nenumatant tikslinėms grupėms ir jų problemoms spręsti 
skirtų priemonių arba projektų. Valstybės projektų planavimo būdu atrinktas projektas „Nuo verslo 
pradžios iki eksporto plėtros“ atitiko priemonės „VP2-2.2.-ŪM-03-V Asistentas-3” tikslą ir remiamas 
veiklas bei bendrąjį atrankos kriterijų dėl atitikties Viešųjų paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui 
plėtros programos ir Lietuvos 2009–2013 m. eksporto plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių 
plano nuostatoms. Taip pat projektas turėjo atitikti bendrąjį atitikties lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principui kriterijų, kuris šios EAVP priemonės PFSA buvo detalizuotas kaip 
„apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui 
nebuvimas“. Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui turėjo būti patikrinta, kad bus įvykdomi šie 
reikalavimai: 

� sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės 
vyrams ir moterims;   

� sudarytos vienodos dalyvavimo projekte galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, 
religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. 

 
Tačiau rengiamam ir vertinamam projektui nebuvo taikomas bendrojo atitikties lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principui kriterijaus aspektai dėl pastangų skatinti lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą. Taigi, „Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyva buvo planuojama ir įgyvendinama, 
nenumatant ir nevykdant specialių lyčių aspekto integravimo veiksmų. Tačiau kaip neatsiejamą 
verslumo skatinimo politikos dalį VšĮ „Versli Lietuva“ vykdo žmonių su negalia konsultavimą verslo 
klausimais: aklumą turintiems piliečiams dokumentai rengiami Brailio raštu, bendraujant su 
kurčnebyliais pasitelkimas internetas ir komunikacija raštu, taip pat neįgalieji yra konsultuojami 
įstaigos biure Vilniuje. 
 
Nors projektas „Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ nenumatė renkamos informacijos apie 
projekto produktus disagregavimo pagal tikslines grupes, šią informaciją VšĮ „Versli Lietuva“ rinko 
savo iniciatyva, siekdama įvairiais pjūviais analizuoti savo veiklos rezultatus. Tai parodo, kad įstaiga, 
kurios tęstinė veikla yra susijusi su verslumo skatinimu, siekia naudoti vidinės stebėsenos 
informaciją ir prisidėti prie geresnio panašių priemonių planavimo ateityje – pvz., 2012 m. VšĮ „Versli 
Lietuva“ pradėtame įgyvendinti projekte „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ jau buvo numatytos 
atskiros veiklų grupės moterų ir jaunimo iki 29 m. verslumui skatinti. 
 
„Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyvos viešinimui buvo pasitelktos įvairios priemonės: detali 
informacija apie viešųjų paslaugų paketą pirmųjų metų verslui buvo pateikiama VšĮ „Versli Lietuva“ 
tinklapyje, nuorodos į šią informaciją buvo talpinamos VšĮ „Versli Lietuva“ partnerių svetainėse, 
informacija apie regionuose planuojamus renginius skelbiama vietos laikraščiuose, socialiniame 
„Facebook“ tinkle, informacinė medžiaga buvo dalinama renginių metu. VšĮ „Versli Lietuva“ 
tinklapyje taip pat yra pateikiamos žmonių, kurie pasinaudoję verslo pradžios krepšeliais ryžosi 
įkurti savo verslą, sėkmės istorijos. Šios sėkmės istorijos yra gerai subalansuotos pagal lyčių aspektą. 
VšĮ „Versli Lietuva“ tinklapis taip pat turi asmenims su regėjimo negalią pritaikytą versiją, tačiau ji 
leidžia tik padidinti teksto šrifto dydį – kitos pritaikymo priemonės (pvz., didesnės raiškos tekstas 
juodame fone arba garso įrašai) nėra naudojamos. 
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Tinkamumas 
 
Smulkiojo verslo akto Europai iniciatyvos78 ataskaita rodo, kad 2010 m. duomenimis, pagal gyventojų 
verslumo ir savarankiško užimtumo lygį Lietuva atsilieka nuo ES-27 vidurkio, taip pat Lietuvos 
gyventojai prasčiau vertina galimybes įkurti savo verslą79. Tačiau 2011 m. apklausos duomenimis, 17 
proc. respondentų per artimiausius trejus metus ketino įkurti savo verslą80. Šiuo metu Lietuvoje 
veikia šeši verslo inkubatoriai (Vilniuje, Kaune, Visagine, Telšiuose, Šiauliuose ir Kazlų Rūdoje) ir tik 
13-oje iš 50 Lietuvos savivaldybių yra užtikrinta galimybė verslininkams nuolat, esant poreikiui, 
lengvatinėmis sąlygomis naudotis informacine ir konsultacine parama81. Todėl iniciatyvos, 
nukreiptos į verslumo skatinimą, informavimo ir konsultavimo apie verslo įkūrimo galimybes, 
paslaugų plėtrą ir kitų viešųjų paslaugų verslui prieinamumo didinimą, buvo ir išlieka reikalingos. 
 
„Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyva buvo skirta asmenims, norintiems įkurti savo verslą. Verslo 
pradžios krepšelių kuponai buvo dalinami organizuojamų verslumo skatinimo renginių metu visiems 
norintiems pradėti  verslą. Per artimiausius šešis mėnesius įsteigęs įmonę ir pasinaudojęs verslo 
pradžios krepšeliu, asmuo galėjo nemokamai gauti 50 valandų konsultacijų ir 24 valandas mokymų. 
Paslaugų pradedančiam verslą paketą sudarė mokymai ir konsultacijos verslo steigimo, finansavimo, 
rinkodaros, teisės, apskaitos ir kitais klausimais, taip pat VšĮ „Versli Lietuva“ partnerių teikiamų 
virtualaus biuro paslaugų paketas, apimantis apskaitos tvarkymo, įmonės tinklapio ir el. pašto 
palaikymo, el. parduotuvės paslaugų, reklamos, mobilaus ryšio ir darbo vietos (nešiojamas 
kompiuteris, modemas, mobilusis internetas ir kt.) pasiūlymus lengvatinėmis sąlygomis. 
 
Įgyvendinant verslumą skatinančias priemones ir atsižvelgiant į šalyje esantį nevienodą vyrų ir 
moterų savarankiško užimtumo lygį, daugiau dėmesio galėjo būti skirta atskiroms tikslinėms 
grupėms. 2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios pabrėžiama būtinybė suteikti galimybę 
didesniam neįgaliųjų skaičiui užsidirbti pragyvenimui atviroje darbo rinkoje, o 2010–2015 m. Moterų 
ir vyrų lygybės strategijoje numatyta ypatingą dėmesį skirti vyresnio amžiaus moterų, vienišų 
motinų, neįgalių moterų, moterų migrančių ir etninių mažumų atstovių užimtumui, skatinti moterų 
verslumą ir savarankišką darbą. Atsižvelgiant į Lietuvoje pastebimas vyrų ir moterų savarankiško 
užimtumo problemas ir siekiant paskatinti moteris aktyviau užsiimti savarankiška veikla, vertėtų 
svarstyti galimybę daugiau dėmesio skirti kryptingesniam moterų informavimui, konsultavimui apie 
dalyvavimą priemonių veiklose. 
 
Pakankamumas 
 
Projekto „Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ rengimo metu nebuvo įvertintas projekto veiklų 
grupės, skirtos didinti viešųjų paslaugų pradedančiajam verslui prieinamumą, potencialas prisidėti 
prie aktyvaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo. LR ūkio ministerijos 
kompetencijai priskirto Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo 
didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ intervencijoms buvo keliami šie uždaviniai:  
1) padidinti įmonių produktyvumą;  
2) padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą;  
3) pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių;  
4) pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti.  

                                                        
78 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European economic and social committee anf the Committee of the Regions. „Think 
Small First. A „Small Business Act“ for Europe“. COM (2008) 394 final, Brussels, 25.6.2008. 
79 European Commission, „SBA Fact Sheet 2012. Lithuania“.< 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
sheets/2012/lithuania_en.pdf> 
80 Ibid. 
81 VšĮ „Versli Lietuva“ pateikta informacija. 
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Pačioje EAVP tiek situacijos analizė, tiek strategija ir stebėsenos rodikliai stokoja lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo aspekto integravimo. Tad ir šios veiksmų programos rėmuose įgyvendinami 
projektai, nebuvo traktuojami kaip galintys prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimo. Jų indėlis į šio horizontalaus prioriteto įgyvendinimą buvo vertinamas kaip neutralus. 
 
Tokį požiūrį iš dalies galima paaiškinti tuo, kad į tikslinių grupių verslumo skatinimą buvo nukreipti 
ESF lėšomis finansuoti projektai pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamą 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis“, pvz., „VP1-1.1-SADM-08-K-01-001 Verslumo skatinimo fondas“ arba „VP1-1.3-
SADM-02-K-01-034 „Darom verslą 2009“ (Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas 10 Lietuvos 
rajonuose siekiant mažinti socialinę atskirtį)“. Toks į verslumą ir šalies ekonomikos 
konkurencingumą bei į savarankišką užimtumą ir socialinės aprėpties didinimą orientuotų 
intervencijų atskyrimas yra nulemtas skirtingų finansavimo šaltinių (ERPF ir ESF). Tačiau 
horizontalaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo kontekste būtina užtikrinti 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą ne tik nustatant takoskyras tarp intervencijų, bet ir užtikrinant 
veiksmų papildomumą ir sinergiją. Tad įgyvendinant verslumo skatinimo iniciatyvas, būtų naudinga 
dalytis patirtimi ir užtikrinti informacijos apie gerąją praktiką, skatinant lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą, sklaidą. 
 
Rezultatyvumas ir poveikis 
 
Kaip jau buvo minėta, „Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyva nebuvo rengiama ir įgyvendinama 
orientuojantis į atskiras tikslines grupes, tad ir atsiskaitymo apie projekto veiklų rezultatus tikslais 
renkama informacija nėra disagreguojama pagal tikslines grupes. Tačiau VšĮ „Versli Lietuva“ 
Verslumo departamento darbuotojai tokius duomenis renka ir analizuoja, siekdami įvertinti galimą 
intervencijų poveikį ir panaudoti šią informaciją planuojant savo veiklą ateityje. 
 
VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktais duomenimis, projekto įgyvendinimo metu renginių dalyviams buvo 
išdalinti 3773 verslo pradžios krepšelių kuponai ir buvo pasiektas santykinai geras šia iniciatyva 
susidomėjusių asmenų lyčių balansas: 31,5 proc. verslo pradžios krepšelius pasiėmusiųjų sudarė 
moterys ir 68,5 proc. – vyrai. Tačiau iš įmones įkūrusių ir verslo pradžios krepšeliais pasinaudojusių 
asmenų moterys sudarė tik 26,8 proc. Tai rodo, kad net ir užtikrinus viešųjų paslaugų verslui 
prieinamumą, santykinai mažiau moterų ryžtasi įkurti savo verslą. Iš viso verslo pradžios krepšeliais 
pasinaudojo 1747 naujai įkurtos įmonės, o jų konsultavimo paslaugoms buvo išleista virš 4,37 mln. 
litų. Tad vienos įmonės mokymams, konsultacijoms ir daliniam išlaikymui vidutiniškai buvo skirtas 
2601 litas. Projekto įgyvendinimo metu surinkta informacija taip pat rodo, kad jaunimo iki 29 m. 
amžiaus įsteigtos įmonės sudarė 26 proc. visų verslo pradžios krepšelių paslaugas gavusių naujų 
įmonių, o regionuose (be Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) įsteigtos įmonės sudarė 43 
proc. visų naujai įsteigtų įmonių. 
 
Net ir deklaruojant neutralų poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui, 
projekto „Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ veiklos prisidėjo prie atskirų grupių (pvz., 
moterų, jaunimo, kitų nei didieji miestai teritorijų gyventojų) verslumo didinimo. O projekto 
įgyvendinimo metu surinkta informacija apie parama pasinaudojusias gyventojų grupes buvo 
naudinga planuojant ateities intervencijas verslumo skatinimo srityje. 
 
Tvarumas 
 
„Verslo pradžios krepšelių“ iniciatyvos įgyvendinimas baigėsi, panaudojus šiai veiklai skirtą 
finansavimą. Tačiau VšĮ „Versli Lietuva“, veikdama jai suteiktų kompetencijų srityje, ir toliau vykdo 
tęstines, į verslumo skatinimą nukreiptas iniciatyvas. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „VP2.-
2.2-ŪM-03-V-04-001 Galimybės verslui kurtis ir plėstis“, apimantis verslo pradžios (vadinamos 
STARTUP) ekosistemos kūrimą, taip pat moterų ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas. Paslaugų 
verslo pradžiai sistemos sukūrimas sudarys geresnes sąlygas gyventojams pasinaudoti profesionalių 
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verslo konsultantų pagalba, kuriant ir plėtojant savo verslą. Savo ruožtu tikslinės intervencijos, 
nukreiptos į jaunimo ir moterų verslumo skatinimą, yra nulemtos visos ES lygmeniu siekiamos 
spręsti jaunimo užimtumo problemos ir pačios įstaigos sukauptos patirties, parodančios, kad moterų 
verslumui paskatinti reikalingos tikslinės priemonės. Užtikrinant projekto rezultatų tvarumą buvo 
pasiektas labai aukštas naujai įsteigtų įmonių, kurioms buvo teikiamos paslaugos, gyvybingumo 
rodiklis – po pirmųjų metų nuo įsteigimo savo veiklą tęsė 98,2 proc. verslo pradžios krepšeliais 
pasinaudojusių įmonių. Palyginimui – 2012 m. duomenimis, Lietuvoje pirmaisiais veiklos metais 
bankrutavo arba savo veiklą sustabdė 36,7 proc. įmonių.  
 
Efektyvumas 
 
Projekto vykdytojų požiūriu, atitikties horizontaliojo lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui 
kriterijus turėtų būti nustatomas atlikus išsamią tikslinių grupių poreikių analizę. VšĮ „Versli Lietuva“ 
Verslumo departamento atstovių nuomone, verslumo skatinimo veiklos yra neutralios lyčių aspekto 
atžvilgiu, o į negalią turinčių asmenų poreikius projekto įgyvendinimo metu buvo atsižvelgta 
konsultacijas teikiant jiems patogiu būdu. Tačiau vidinės organizacijos veiklos rezultatų stebėsenos 
informacija parodė, kad moterų verslumui skatinti ir moterų bei vyrų balansui versle pasiekti šalia 
bendrųjų verslumo skatinimo priemonių turi būti įgyvendinamos ir tikslinės iniciatyvos. Kita vertus, 
LR ūkio ministerijai atskaitingos organizacijos pozicija dėl ribotų lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto įgyvendinimo galimybių rodo bendrą šio horizontalaus prioriteto integravimo į atskiras 
valstybės viešosios politikos sritis stoką. Tad siekiant labiau prisidėti prie lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo, turi būti ne tik aiškiai apibrėžtas ir detalizuotas 
bendrasis atitikties kriterijus, bet ir rengiami mokymai ir konsultacijos politiką formuojančioms ir ją 
įgyvendinančioms institucijoms ir įstaigoms. Į šį procesą turėtų būti įtraukiamos ir ekspertinių žinių 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje sukaupusios organizacijos. 
 
Išvados 
 
Apibendrinant projekto „Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ atvejo analizę, galima daryti 
išvadą, kad šio projekto rėmuose įgyvendinta „Verslo pradžios krepšelių iniciatyva“ ne tik prisidėjo 
prie atskirų tikslinių grupių verslumo skatinimo, bet ir tapo atspirties tašku ateities intervencijoms. 
Šiam projektui taikant tik bendrojo atrankos kriterijaus reikalavimą dėl apribojimų, kurie turėtų 
neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui, nebuvimo, o 
intervencijoms nepasižymint lyčių aspekto integravimu, buvo pasiektas santykinai geras lyčių 
balansas. Be to, kaip gerąją praktiką galima išskirti pastangas projekto metu užtikrinti teikiamų 
konsultacijų ir VšĮ „Versli Lietuva“ svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą neįgaliesiems 
bei organizacijos vykdomą projekto stebėseną disagreguojant duomenis pagal lyties, amžiaus ir 
gyvenamos vietos požymius. Tačiau siekiant didinti verslumo skatinimo intervencijų efektyvumą ir 
rezultatyvumą, įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą, turi būti užtikrinamas LR 
ūkio ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuojamų intervencijų 
koordinavimas bei projektų vykdytojų sukauptos patirties, įgyvendinant tikslinėms grupėms skirtas 
intervencijas, sklaida. 
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UŽSIENIO ŠALIŲ ATVEJO STUDIJOS 

Lenkijos atvejo studija 

Įvadas 
 
2012 m. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad nuo 20 iki 30 proc. suaugusiųjų Lenkijos gyventojų 
patiria diskriminaciją arba pažįsta diskriminaciją patiriančių žmonių. Tarp tokią diskriminaciją 
lemiančių veiksnių dažniausiai buvo įvardijama lytis ir amžius, taip pat minima tautybė, psichinės 
ligos, negalia ir seksualinė orientacija82. Moterys ir vyresnio amžiaus asmenys (virš 50 metų) yra dvi 
didžiausios diskriminaciją patiriančios grupės. Darbo aplinka yra ta vieta, kur šios grupės susiduria 
su didžiausia diskriminacija. Tai ypač pastebima, kuomet susiduriama su darbuotojų mokymų, 
paaukštinimo, įdarbinimo, darbo užmokesčio galimybėmis. Be to, moterims ir asmenims, kuriems 
daugiau nei 50 m., per mažai užtikrinama apsauga nuo patyčių darbe. Darbo skelbimai taip pat yra 
labai šališki lyties požiūriu. Vyriškos daiktavardžių formos yra naudojamos darbo skelbimuose, 
siekiant įdarbinti nepriklausomus darbuotojus, ekspertus ar vadovus. O moteriška daiktavardžių 
forma naudojama skelbimuose dėl asistentės, sekretorės ar paslaugų sektoriaus darbuotojos vietos 
(Idea Zmiany, 2010 m.).83 
 
Daugiau nei 50 proc. Lenkijos piliečių į šeimą orientuotą valstybės politiką vertina neigiamai. Nuo 
2006 m. šis skaičius išaugo 20 proc. (CBOS, 2012). Literatūros apžvalga rodo, jog moterų įdarbinimo 
sąlygų gerinimas bei darbo ir šeimos derinimo galimybių kūrimas yra pagrindiniai valstybės 
politikos prioritetai, siekiant įgyvendinti lygias galimybes. Nepaisant to, kad daugiau nei 50 proc. 
lenkų nurodo partnerystę kaip geriausią šeimos modelį (kai abu partneriai dirba ir dalinasi namų 
ruošos darbus) ir tik 20 proc. remia tradicinį šeimos modelį (Antosz, 2012), 37,7 proc. bedarbių 
moterų savo pareigybes šeimoje įvardija kaip pagrindinę priežastį, kuri nulemia jų neįsitraukimą į 
darbo rinką. Tokią pat nedarbo priežastį įvardija vos 6 proc. bedarbių vyrų (GUS, 2011). Per 
pastaruosius 20 metų moterų įsitraukimas į darbo rinką Lenkijoje nuolat augo (82 proc. respondentų 
sutinka, kad dirbanti motina gali atlikti savo šeimynines pareigas lygiai taip pat gerai kaip nedirbanti 
ir namuose liekanti mama). Nepaisant to, didžioji dalis visuomenės vis dar mano, kad moteris turėtų 
likti namuose ir rūpintis vaikais iki jiems sueis 3 metai (Antosz, 2012).  
 
2006 m. aktyviai dirbančių moterų ir vyrų proporcijos pasiskirstė 47,1 proc. ir 62,6 proc. Mažesnį 
moterų darbingumą buvo galima pastebėti visose amžiaus grupėse. Pagal šiuos reitingus, Lenkija yra 
maždaug per vidurį, lyginant su kitomis ES šalimis. „Stiklinių lubų“ fenomenas parodo, jog vadovų 
pareigas užima 40 proc. mažiau moterų negu vyrų (UNDP, 2007). Remiantis Eurostat duomenimis, 
2010 m. Lenkijos gyventojų užimtumas siekė 59 proc. Dirbančių moterų procentas buvo 53 proc., o 
vyrų – 65,6 proc.. Didžiausias atotrūkis nuo darbo rinkos buvo jaučiamas žmonių, turinčių tik pradinį 
išsilavinimą, o mažiausias – turintiems aukštąjį išsilavinimą (Europos  Parlamentas, 2011 m.). 
 

                                                        
82 Antosz, P. Equal Treatment as a Standard of Good Governance. Survey Research Report (Równe Traktowanie 
Standardem Dobrego Rządzenia. Raport z badań sondażowych). Research report for a project financed from the 
Human Capital OP. The Office of Plenipotentiary for Equal Treatment in cooperation with the Warsaw School of 
Economics and the Jagiellonian University, 2012. 
83 Kuomet tiriami diskriminaciją visuomenėje nulemiantys rodikliai, seksualinė orientacija yra įvardijama kaip 
didžiausią diskriminaciją nulemiantis veiksnys. Respondentai taip pat nurodo didžiausią socialinį atstumą su 
LGBT atstovais. Darbovietėje homoseksualūs asmenys dažnai slepia savo lytinę orientaciją dėl baimės būti 
niekinami. Neįgaliųjų diskriminacija pasireiškia visuose trijuose indikatoriuose, o rasinė ar etninė 
diskriminacija labiausiai matoma, kai vertinamas socialinis atstūmas arba diskriminuojamų pažinojimas.  
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2007 m. paskelbtoje Lenkijos Lyčių lygybės politikos vertinimo ataskaitoje (UNDP, 2007 m.) buvo 
kritikuojamas vyriausybės paramos trūkumas ilgalaikei valstybinio masto strategijai dėl lyčių 
lygybės ir per mažo moterų, kaip socialinės grupės, atstovavimo. Ataskaitoje pabrėžiama, jog nebuvo 
laikytasi ES nurodytų lyčių aspekto integravimo į darbo rinką direktyvų. Vis dėl to, per 
paskutiniuosius metus situacija pasikeitė. Nuo 2010 m. veikiantis teisės aktas, įvardijantis kai kurių 
ES nuostatų dėl lygių galimybių įgyvendinimo tvarką, yra viena iš pagrindinių įstatyminių lyčių 
lygybės įgyvendinimo priemonių. Įstatymas apima kelių ES Direktyvų vykdymą, įskaitant ir Direktyvą 
2006/54/EC Dėl lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris darbo rinkoje, taip pat 2000 
m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyvą 2000/78/EC, apibrėžiančią pagrindinius principus, dėl lygių 
galimybių darbo srityje įgyvendinimo. Įstatymas nustato aiškias Įgalioto lygių galimybių atstovo 
pareigas ir atsakomybes. Dabartinis Įgaliotasis atstovas 2013 m. pradžioje paruošė ir paskelbė 
nacionalinį lygių galimybių įgyvendinimo planą 2013–2015 metams. Tai pirmasis nacionalinis tokio 
pobūdžio planas dėl lygybės principo integravimo Lenkijoje. Vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
garantijos bei į Darbo kodeksą įtraukti sprendimai dėl patyčių ir seksualinio priekabiavimo darbo 
vietoje yra vertinami gana patenkinamai (Europos Parlamentas, 2011 m.). 
 
Kalbant apie NVO veiklą, ilgiau veikiančios ir labiau įsitvirtinusios organizacijos yra moterų tinklai, 
tokie kaip Parlamentinė moterų grupė84, Feminoteka fondas85, Rytų-vakarų moterų tinklas86, Lenkijos 
moterų šeimos planavimo federacija87, Moterų fondas eFka88. Iš neseniai veiklą pradėjusių NVO, 
dirbančių išskirtinai lyčių lygybės srityje, yra dvi organizacijos, kurių įsteigimas sutapo su ES 
finansuojamų lyčių lygybės projektų vykdymu: „Lyčių lygybės observatorija“ 89 ir „Lygybė“90.  
Pastarasis projektas yra bendrai finansuojamas ESF lėšomis, kaip Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programos dalis. Projekto metu buvo ne tik sukurtas tinklalapis ir virtuali biblioteka, bet taip pat 
siekta sukurti išplėtotą organizacijų, dirbančių su diskriminavimu ar rizikos grupėmis, tinklą (šiuo 
metu asociacijai priklauso 30 organizacijų). Duomenų bazė kuriama bendradarbiaujant su tokiomis 
organizacijomis, kaip „Be išankstinių nusistatymų“91 bei NVO, kurių veiklos sritys daugiausiai 
susijusios su žmogaus teisių apsauga ir nediskriminaciniu švietimu.  
 
Įgyvendinimas 
 
2007–2013 m. laikotarpiu Lenkijai, kaip ES valstybei narei, yra skirta 67,3 mlrd. EUR (232,4 mlrd. Lt) 
ES struktūrinių fondų lėšų paramos. Apie pusę skirtų lėšų sudaro Europos regioninės plėtros fondo 
lėšos (ERPF), trečdalį – Sanglaudos fondo lėšos (SaF), o Europos socialinio fondo (ESF) lėšos sudaro 
14,6 proc. (9,7 mlrd.) visos Lenkijai skirtos paramos92. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis 
ES struktūrinių fondų lėšų investicijas Lenkijoje, yra Nacionalinė bendroji strategija. Šiame 
dokumente yra įvardijami pagrindiniai šalies plėtros prioritetai ir ES bei nacionalinių lėšų investicijų 
sritys 2007–2013 m. laikotarpiu. Nacionalinėje bendroje strategijoje išskirtos šešios prioritetinės 
sritys: 

1) valstybės institucijų veikimo standartų gerinimas ir partnerystės mechanizmų plėtra; 
2) žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas ir socialinės sanglaudos didinimas; 

                                                        
84 Parlamentarna Grupa Kobiet http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=126 
85 Fundacja Feminoteka http://www.feminoteka.pl/news.php 
86 Network of East-West Women, NEWW http://www.neww.org.pl/ 
87 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny http://www.federa.org.pl/english 
88 Fundacja Kobieca http://www.efka.org.pl/en/ 
89 Obserwatorium Równości Płci http://www.rownoscplci.pl/strona-glowna,1.html 
90 Równość.info http://rownosc.info/rownosc.php 
91 BezUprzedzen.org http://www.bezuprzedzen.org/ 
92 Lenkijos Nacionalinis strateginių krypčių planas 2007–2013, 2007 m. gegužės mėn. Žr.:  
http://www.mrr.gov.pl/english/european_funds/european_funds_2007_2013/nss/Documents/NSRO_an_20_0
7.pdf. 
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3) techninės ir socialinės infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas, siekiant padidinti 
Lenkijos konkurencingumą; 

4) įmonių konkurencingumo ir inovatyvumo gerinimas (visų pirma gamybos sektoriaus, 
kuriančio didelę pridėtinę vertę ir paslaugų sektoriaus plėtra); 

5) Lenkijos regionų konkurencingumo didinimas, siekiant užkirsti kelią socialinei, ekonominei ir 
teritorinei atskirčiai; 

6) augimo galimybių subalansavimas ir parama struktūriniams pokyčiams kaimo vietovėse.  
 
Šias prioritetines kryptis įgyvendina šešios nacionalinės veiksmų programos, už kurių įgyvendinimą 
atsakinga Regioninės plėtros ministerija, ir šešiolika regioninės plėtros veiksmų programų, kurias 
savarankiškai įgyvendina vaivadijos (žr. 11 lentelę). 
 

ES struktūrinių fondų lėšų pasiskirstymas tarp veiksmų programų 2007–2013 metais. 

Nr. Veiksmų programa Skirta lėšų, 
fondas(-ai) (EUR) 

Proc. nuo visos 
ES SF paramos 

1. Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos veiksmų 
programa (IAPVP) 

27,9 mlrd. (ERPF ir 
SF) 

41,9 proc. 

2.  Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa (ŽIVP) 9,7 mlrd. (ESF) 14,6 proc. 
3.  Inovatyvios ekonomikos veiksmų programa (IEVP) 8,3 mlrd. (ERPF) 12,4 proc. 
4. Rytų Lenkijos plėtros veiksmų programa (RLPVP) 2,3 mlrd. (ERPF) 3,4 proc. 
5. Techninės pagalbos veiksmų programa (TPVP) 0,5 mlrd. (ERPF) 0,8 proc. 
6. 16 regioninių veiksmų programų (RVP) 16,6 mlrd. (ERPF) 24,9 proc. 
7. Europos teritorinio bendradarbiavimo programos 

(ETBVP) 
0,7 mlrd. (ERPF) 1 proc. 

8. Nacionalinis rezervas 1,3 mlrd (ERPF, ESF 
ir SF) 

1,9 proc. 

 IŠ VISO 67,3 mlrd. 100 proc. 
Šaltinis: Oficialus Europos fondų portalas Lenkijoje, 2013. Žr.: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 
Pagal Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos veiksmų programą (IAPVP) finansuojami projektai 
papildo pagal regioninės plėtros veiksmų programas (RPVP) įgyvendinamus vietos ir regionų valdžių 
investicinius projektus transporto, aplinkos, energetikos, kultūros ir sveikatos srityse, taip pat 
investicijas į transportą ir socialinę infrastruktūrą pagal Rytinės Lenkijos plėtros veiksmų programą 
(RLPVP). Veiklą, vykdomą pagal Inovatyvios ekonomikos veiksmų programą (IEVP), skirtą skatinti 
verslumą ir elektroninį administravimą (el. valdžia), papildo projektai dalinai finansuojami pagal 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą (ŽIVP). IEVP vykdomas veiklas, susijusias su informacinės 
visuomenės plėtra, taip pat papildo pagal IAPVP finansuojami projektai, o veiklas, susijusias su 
verslumo regionuose plėtra, papildo pagal regioninės plėtros veiksmų programas finansuojami 
projektai. Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos (ŽIVP) 
veiklas papildo pagal regioninį komponentą finansuojamos veiklos, kurias administruoja vaivadijų 
valdžios. 
 
Regioninės plėtros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už ES struktūrinių fondų lėšų 
administravimą 2007–2013 m. laikotarpiu. Atlikta dokumentų analizė ir interviu su už ES 
struktūrinių fondų investicijų panaudojimą atsakingų institucijų atstovais parodė, kad horizontalus 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas visų pirma yra siejamas su ESF finansuojama 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa, o kitos programos stokoja tiek bendro šio prioriteto 
integravimo, tiek ir specifinių veiksmų. Todėl kitose šios atvejo studijos dalyse pateikta analizė 
daugiausiai apims ŽIVP įgyvendinimą, tačiau bus apžvelgiamos ir kitos nacionalinės programos.  
 
Nors pagal Bendrųjų nuostatų reglamento 1083/2006 16 straipsnį horizontalus lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principas yra privalomas visoms ES sanglaudos politikos intervencijoms, 
praktikoje šio principo integravimas į veiksmų programų tekstą ir įgyvendinimo procesą skiriasi 
priklausomai nuo intervencijų pobūdžio ir tikslinių grupių poreikių. Lenkijos 2007–2013 m. 
įgyvendintų nacionalinių veiksmų programų analizė parodė, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
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prioritetas yra tinkamai integruotas į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, nors 
Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos veiksmų programa tik išreiškiamas ketinimas integruoti šiuos 
principus. Savo ruožtu Inovatyvios ekonomikos VP ir Rytų Lenkijos plėtros VP yra minimos atskiros 
tikslinės grupės (tokios kaip moterys, jaunimas, neįgalieji, romų mažumos atstovai), tačiau išsami 
poreikių analizė nėra pateikiama. 
 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo integravimas Lenkijos nacionalinėse 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programose. 

 Lyčių lygybė/ 
Nediskriminavimas 

Lyčių lygybė/ 
Nediskriminavimas 

Lyčių lygybė/ 
Nediskriminavimas 

Lyčių lygybė/ 
Nediskriminavim

as 
Situacijos 
analizė 

+/+ +/- -/- +/- 

SSGG analizė +/+ -/- -/+ -/- 
Prioritetai +/+ +/+ -/+ -/- 
Specifinės 
priemonės 

-/- -/- -/- -/- 

Kiekybiniai 
tikslai 

+/+ +/- +/- +/- 

Papildomumas -/- +/+ +/+ -/- 
Partnerystė +/+ -/- -/- -/- 
Stebėsena +/+ -/- -/- -/- 

Šaltinis: Oficialus Europos fondų portalas Lenkijoje, 2013. Žr.: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
2007–2013 m. Lenkijoje lyčių lygybės prioritetas buvo įgyvendinamas daugiausiai integruojant 
atitinkamas nuostatas į visas ESF lėšomis remiamas intervencijas ir atskirus jų etapus. ESF lėšos, 
numatytos specifinėms lyčių lygybės skatinimo priemonėms (pagal išlaidų kategoriją 69 „Priemonės, 
skirtos padidinti užimtumą ir moterų tvarų dalyvavimą darbo rinkoje, siekiant sumažinti darbo 
rinkos segregaciją lyčių apsektu ir sudaryti sąlygas derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, tokios kaip 
vaikų ir priežiūros reikalaujančių asmenų priežiūros prieinamumo didinimas“), sudaro 221 543 678 
eurus, t. y., 2,28 proc. viso ESF finansavimo. Tai yra mažiau nei ES vidurkis (3,92 proc.) ir nežymiai 
mažiau nei buvo numatyta 2004–2006 m. laikotarpiu, kai ESF lėšomis finansuota veiksmų programa 
pasižymėjo specifinėmis moterų tikslinei grupei skirtomis priemonėmis93.  
 
ERPF ir SaF lėšomis finansuojamos veiksmų programos taip pat numato atskirus veiksmus, kurie 
atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą. Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos VP yra 
pateikiama nuoroda į Bendrojo reglamento 16 straipsnį, taip pat situacijos analizės dalyje yra 
pabrėžiama, kad nepakankamai moterų atstovauja inžinerijos ir techninėms specialybėms (17,9 
proc.) ir informacines technologijas (11 proc.) studijuojančių studentų nesubalansuoto lyčių 
atstovavimo problema. Tačiau daugiau nėra numatoma jokių veiksmų, galinčių pakeisti šią situaciją. 
Kadangi pagal Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos VP daugiausia buvo remiami infrastruktūros 
plėtros projektai, buvo teikiamas prioritetas investicijoms (ypač viešojo transporto ir socialinės 
infrastruktūros, taip pat kultūros ir kultūros paveldo srityse), nukreiptoms į infrastruktūros 
pritaikymą neįgaliesiems. 
 
Inovatyvios ekonomikos VP 1 prioritete yra numatomi veiksmai skatinti jaunus žmones rinktis tyrėjo 
karjerą, taip pat parama tyrėjams, grįžtantiems į darbą po vaikų priežiūros atostogų arba norintiems 
tęsti akademinę veiklą nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu. Pagal šios VP 8 
prioritetą neįgalieji, taip pat vaikai ir paaugliai, augantys socialinės atskirties ir skurdo rizikos 
šeimose, yra įvardijami kaip tikslinės grupės skaitmeninės įtraukties ir IRT prieinamumo didinimo 
priemonėse. Tačiau Inovatyvios ekonomikos VP stokoja aktyvaus senėjimo aspekto ir 55–64 m. 

                                                        
93 GHK – Fondazione Giacomo Brodolini, “Evaluation of the European Social Fund’s support to Gender Equality”. 
Country Report of Poland, 24 January 2011. 
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amžiaus gyventojų grupei skirtų priemonių integravimo, nors šios gyventojų grupės užimtumas 
Lenkijoje yra žemesnis už šalies vidurkį. Atlikus šios VP vertinimą paaiškėjo, kad priemonių, kurios 
prisideda prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimo, finansavimas siekia 
mažiau nei 5 proc. viso VP skirto finansavimo.94  
 
Interviu su NVO atstovais atskleidė, kad mokymų lyčių lygybės tematika stygius buvo pagrindinis 
sunkumas, su kuriuo buvo susidurta planuojant ir įgyvendinant ES finansuojamus projektus. NVO 
atstovų nuomone, 2007–2013 m. laikotarpio planavimo pradžioje, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
prioriteto išmanymas valdžios institucijose buvo nepakankamas. Vadovėliai ir kitos mokymo 
medžiagos buvo retas reiškinys, labiau primenantis išimtį iš taisyklės. Socialinės politikos ir darbo 
ministerija finansavo informacinės brošiūros pavadinimu „Lyčių lygybės politika vietos lygmeniu“95 
išleidimą. Ši brošiūra buvo išleista 2005 m. nevyriausybinės organizacijos Moterų informacijos 
centro96 iniciatyva. Tuo laikotarpiu tai buvo vienintelė publikacija tokia tema. 2006 m. buvo pradėti 
sistemingi  viešojo administravimo mokymai, kurie buvo EQUAL iniciatyvos dalis. Šie mokymai buvo 
svarbiausi, siekiant skleisti žinias ir plėsti suvokimą apie lyčių lygybės problemas. Rytų Lenkijos 
plėtros veiksmų programoje buvo teigiama jog: „programa bus įgyvendinama remiantis kovos su 
diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar minties laisvės principu. Projektų, kurie 
galėtų daryti neigiamą įtaką šio principo įgyvendinimui, finansavimas bus laikomas nepriimtinu“. 
Išanalizavus darbo rinkos duomenis, paaiškėjo, jog moterų situacija darbo rinkoje yra daug prastesnė 
negu vyrų. Amžius buvo dar vienas faktorius atspindėjęs diskriminaciją darbo rinkoje.     
 
Pažanga vyko lėtai, tad 2010 m. Europos Komisija pradėjo bylą prieš Lenkiją, teigdama, jog Lenkija 
per visus 6 savo narystės ES metus, nesugebėjo įgyvendinti 2 iš 4 ES nurodytų direktyvų, susijusių su 
lyčių lygybe. Teisės aktai, skirti šių direktyvų įgyvendinimui, buvo priimti dar 2010 m., tačiau NVO 
aktyviai kritikavo šiuos dokumentus, nes, anot NVO atstovų, diskriminacija ir seksualinis 
priekabiavimas juose buvo apibrėžiamas kitaip, nei galiojančiame Darbo kodekse. Kritika taip pat 
buvo pareikšta dėl valstybės nesugebėjimo įsteigti vieną atskirą instituciją, dirbančią vien tik lygių 
galimybių užtikrinimo srityje97.  Naujųjų teisės aktų priėmimas sutapo su naujo leidinio „Lygios vyrų 
ir moterų galimybės darbo rinkoje“  išleidimu (Idea Zmiany, 2010 m.). Vyriausybės ir ES finansuojami 
projektai labiausiai susitelkę į darbo ir šeimos gyvenimo derinimo bei lyčių lygybės darbo rinkoje 
problemas. Šiomis temomis tebevykdomi NVO ir Regioninės plėtros ministerijos mokymai padidino 
administracijos darbuotojų suvokimą apie egzistuojančias problemas. 2013 m. vyriausybė paruošė 
pirmąjį horizontalųjį strateginį dokumentą dėl lygių galimybių užtikrinimo 2013–2016 m. 
laikotarpiu.98 
 
Ankstesniu, 2001–2006 m. programavimo laikotarpiu, buvo vykdomos kelios iniciatyvos, kurių metu 
siekiama pristatyti visuomenei struktūrinius fondus, o organizacijos buvo skatinamos teikti 
paraiškas dėl veiklų finansavimo. Viešinimas vyko pasitelkiant knygas, internetą, televiziją, radijo 
programas, spaudą, informacijos centrus ir konferencijas. Naudojantis visomis šiomis priemonėmis, 
buvo pasakojamos sėkmės istorijos tų, kurie jau pasinaudojo Europos fondų lėšomis ir dėl to išplėtė, 
pagerino savo veiklą. Taip pat buvo teikiama informacija, kaip taisyklingai užpildyti paraiškas ir 
formas. Specialiame tinklalapyje buvo paskelbta 16 brošiūrų, kuriose buvo aprašoma, kaip fondų 
lėšos buvo naudojamos iki 2006 m., bei atskleidžiamos naujos galimybės ir pokyčiai, laukiantys 
naujuoju 2007–2013 m. programavimo periodu. Tyrimai parodė, jog dėl didelio ryšių kanalų kiekio ir 

                                                        
94 Agrotec Polska, “Ewaluacja realizacji polityk horizontalnych v ramach PO IG”, November 2011. 
95 Polityka równości płci na poziomie lokalnym http://eige.europa.eu/content/polityka-
r%C3%B3wno%C5%9Bci-p%C5%82ci-na-poziomie-lokalnym 
96 Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa 
97http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8077663,Ustawa_o_rownym_traktowaniu__Prof__Sroda__
_To_ogryzek_.html 
98 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,KPH-krytykuje-projekt-programu-na-rzecz-rownego-
traktowania,wid,15900010,wiadomosc.html?ticaid=1117d4 
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aktyvios reklaminės veiklos trūko skatinimo priemonių vieningumo. Būtent dėl to 2007–2013 m. 
Nacionalinė sanglaudos strategija labiausiai orientavosi į veiklas, kurios prisidėtų prie ES fondų 
„prekinio ženklo“ kūrimo. Naudojimasis ES fondų parama turėjo būti pateikiamas kaip lengvai 
suprantamas ir patikimas būdas vystyti kokią nors veiklą. Tikslinė grupė buvo plačioji visuomenė, 
esami ir potencialūs naudos gavėjai, partneriai, jaunimas, žiniasklaida ir įtakingi nuomonės 
formavimo organai (Regioninės Plėtros Ministerija, 2007 m.).  
 
Kampanijos buvo vykdomos visoje šalyje: televizijos ir radijo laidos, lauko reklamos, įvairiausios 
publikacijos žiniasklaidoje. Pagrindinė visų šių reklamų tema buvo ES fondų lėšų nauda Lenkijai. 
Regioninės plėtros ministerija siekė kuo labiau viešinti ES finansuotus projektus ir taip įtikinti 
visuomenę, jog kiekvienas iš to gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos.99 Kampanijų metu lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą buvo stengiamasi pateikti per kuo įvairesnes charakteristikas, 
atskleidžiančias socialinių grupių Lenkijoje įvairovę: vyrus ir moteris, įvairaus amžiaus žmones, 
užsiimančius įvairia veikla. Du žinomi asmenys (Marcin Prokop ir Dorota Wellman) nusifilmavo 
keliose televizijos reklamose. Jose jie ėmė interviu iš projektų vadovų, vyrų ir moterų, atstovaujančių 
toms profesijoms, kurios dažniausiai suprantamos kaip „netipiškos“ tam tikrai lyčiai. Tačiau tokios 
reklamos neapėmė neįgaliųjų, etninių mažumų bei netradicinės seksualinės orientacijos atstovų. 
Lyčių lygybė ir nediskriminavimas nebuvo suvokta kaip dvi atskiros sritys.  
Atrinkti konkretūs projektai, kuriuos būtų galima įvardinti kaip gerąsias praktikas, dažniausiai apima 
ne apskritai visas diskriminuojamas grupes, o tik vieną konkrečią pažeidžiamą grupę:  
 

a. Equality.info internetinė svetainė ypač pagerino prieinamumą neįgaliesiems: tinklalapis buvo 
išverstas į ženklų kalbą ir pritaikytas kurtiesiems. Taip pat prieinama ir speciali 
versija,turintiems regos sutrikimų (paprastas išdėstymas ir teksto formatas). Svetainė 
nebuvo pagerinta organizaciniu požiūriu, tačiau joje gausu informacijos apie vietos savivaldą, 
policiją, darbo biržą. Svetainėje pateikta informacija gali naudotis visi, kuriems reikia tokio 
pobūdžio informacijos.  

b. Projekto Kaip lygus lygiam vizualiniai sprendimai atspindėjo lyčių lygybės principą – projekto 
logotipas buvo moterų ir vyrų simbolių kombinacija (strėlė ir kryžius). Fotografijose buvo 
vaizduojami vyrai ir moterys, kurie  dirbdami lyčių lygybe paremtoje aplinkoje, kartu pasiekė 
sėkmingų rezultatų.    

c. Projekto Investicijos į žmogiškuosius išteklius  duomenų bazė turi specifinę funkcija – ji leidžia 
vyresniems nei 50 m. amžiaus žmonėms lengviau atrasti mokymus, orientuotus į jų amžiaus 
grupę ir situaciją. Deja, ši duomenų bazė nesuteikia galimybės ieškoti užsiėmimų, kurie 
mokymo metu siūlytų profesionalią vaikų priežiūrą.  

 
Tinkamumas 
 
2006 m. nedarbo lygis Lenkijoje buvo beveik dvigubai didesnis nei ES vidurkis. Labiausiai tam įtakos 
turėjo struktūriniai veiksniai. Būtent dėl to darbo rinkos gerinimas buvo vienas iš pagrindinių tikslų 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programoje. Šioje programoje buvo nurodytos ir pagrindinės specifinės 
grupės, tokios kaip moterys (ypač tos, kurios turėtų grįžti į darbo rinką po motinystės atostogų), 
jaunimas, vyresni nei 50 m. amžiaus žmonės, neturintys profesinės kvalifikacijos ar aukšto 
išsilavinimo lygio, taip pat ilgalaikiai bedarbiai bei neįgalieji. Nepakankamai išplėtota vaikų 
priežiūros sistema nurodoma kaip pagrindinė priežastis, lemianti mažesnį moterų užimtumo lygį 
(Regioninės plėtros ministerija, 2007 m.). Kaip dar viena aukšto nedarbingumo lygio priežastis 
nurodomas socialinės rizikos grupių kvalifikacijos trūkumas.  2007 m. vyriausybė nebuvo parengusi 
jokios strategijos, kaip spręsti vaikų priežiūros bei darbo ir šeimos derinimo problemas (UNDP, 2007 
m.). Lyginant su ES vidurkiu, Lenkijai buvo būdingas žemas ikimokyklinio amžiaus vaikų 
registravimo į darželius lygis. Vyriausybės veiksmų ir ES struktūrinių fondų investicijų intervencijų 

                                                        
99 „Eurobenefits“, konkuruojantys projektų vykdytojai siekia savo projektus pateikti kaip gerosios praktikos 
pavyzdžius: http://eurokorzysci.tvn.pl/ 
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dėka ši situacija pasikeitė: nuo 2006 m. iki 2009 m. vaikų, lankančių darželius, skaičius išaugo nuo 40 
proc. iki 60 proc. (Europos Parlamentas, 2011 m.). Nepaisant teigiamų pokyčių, naujesnės literatūros 
apžvalga (Antosz, 2012 m.; CBOS, 2012 m.) atskleidė, jog vaikų priežiūros problemos ir profesionalių 
mokymų organizavimo stygius vis dar išlieka pagrindinės sritys, darančios neigiamą įtaką darbo 
rinkos situacijai.   
 
Veiksmų programose šie poreikiai buvo numatyti, investuojant į vaikų priežiūrą už prieinamą kainą, 
profesinių mokymų galimybes, lanksčių ir nestandartinių darbo modelių organizavimą (darbas ne 
pilnu etatu, nuotolinis darbas), neįgaliųjų diskriminacijos darbo rinkoje mažinimą (Regioninės 
plėtros ministerija, 2007 m.). Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai buvo specialiai įtraukti į 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą per šiuos tikslus: padidinti įdarbinamų vyrų ir moterų 
procentą, skiriant ypatingą dėmesį moterų įtraukimui į darbo rinką; gerinti profesines rizikos grupių 
kvalifikacijas, įskaitant moteris, grįžusias po motinystės atostogų; skatinti moterų ir vyrų verslumą; 
teikti vaikų priežiūros paslaugas, siekiant užtikrinti darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą. 
(Regioninės plėtros ministerija (2009 m.) nurodė du pagrindinius poreikius, kurie užtikrintų šių 
tikslų įgyvendinimą: institucinės sistemos, atsakingos už projektų atranką ir paramą bei orientuotos į 
lyčių lygybę, sukūrimas; potencialių projektų vykdytojų sąmoningumo didinimas lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimais. Visa tai buvo siekiama įgyvendinti per mokymus ir konferencijas, Vyrų 
ir moterų lygybės principo įgyvendinimo darbo grupės įkūrimą100, institucijų, kokybiškai 
įgyvendinančių lygybės principą, sertifikavimą, minimalaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
standarto nustatymą projektų paraiškose ir projektų vertinime bei ataskaitų dėl horizontaliųjų 
prioritetų politikos įgyvendinimo rezultatų teikimą.   
 
Kadangi pasirinktos priemonės buvo orientuotos tik į darbo rinką, kitos intervencijų sritys, kurios 
būtų naudingos tikslinėms grupėms, nebuvo numatomos. Pavyzdžiui, moterų atveju, vyriausybės ir 
ES finansuojamų projektų tikslas buvo suteikti tinkamas vaikų priežiūros paslaugas, galimybę įgyti 
saviraiškai būtinų įgūdžių bei skatinti jų verslumą, tam, kad būtų palengvintas jų įsitraukimas (arba 
grįžimas) į darbo rinką. Nepaisant to, ši strategija gali suveikti ir moterų nenaudai, nes skatinamas 
stereotipiškas požiūris, jog vaiko priežiūra yra daugiausiai moters prerogatyva, ir kad moterų įgūdžių 
trūkumas, o ne išankstiniai darbdavių nusistatymai, yra tikroji problema. Kaip pavyzdį galima 
pateikti PROFES vykdomą kompetencijos didinimo projektą. Projekto metu buvo kuriamas vaizdo 
klipas pavadinimu „Atkakli moteris darbe“, taip pat lyčių lygybės tematika buvo paruošta speciali 
brošiūra, vėliau išplatinta mokymų dalyviams. Mokymų metu dalyvių atžaloms buvo numatyta 
profesionali priežiūra. Tačiau neįgalių žmonių poreikiai nebuvo įtraukti nė į vieną planavimo pakopą, 
o tai parodo siaurą projektų vykdytojų lygybės ir nediskriminavimo principų suvokimą.  
 
Interviu su projektų vykdytojais metu paaiškėjo, jog, jų manymu, tikslinės priemonės buvo geresnės 
nei bendrosios. Skirtinguose regionuose tikslinių grupių situacija taip pat buvo skirtinga, todėl ir 
priemonės kiekvienu atveju turėjo būti specifinės. Projektų vykdytojai taip pat nurodė, jog buvo 
reikalinga atskira poreikių analizė kiekvienam skirtingam projekto atvejui, tad bendra visos šalies 
tikslinės grupės poreikių analizė nebuvo vertinga.  
 
Kaip gerosios praktikos atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius pavyzdys galėtų būti Lygūs – 
PROFES plėtoja kompetencijas projektas. Šio projekto koordinavimas buvo padalintas vyriausiajam 
projektų koordinatoriui, kuris užtikrino sklandų projekto vykdymą, ir turinio koordinatoriui, kuris 
reguliavo mokymų turinį pagal tikslinės grupės poreikius. Atliekant pirminę poreikių analizę, 
kompanijos patirtis teikiant mokymus buvo pagrindinis informacijos šaltinis. Taip pat buvo 
naudojamasi prieinamais statistiniais duomenimis, kuriuose buvo nurodomi specifiniai kiekvieno 
regiono poreikiai. Mokymų metu dalyvių buvo klausiama nuomonės ir pasiūlymų, o tokių apklausų 
rezultatai buvo naudojami planuojant tolimesnius dalyvių mokymus, taip atsižvelgiant į kiekvienos 
grupės poreikius. Dalyviai galėjo rinktis vadybos, projektų valdymo ar pardavimų mokymus, kurie 
buvo padalinti į tris sesijas. Pabaigus bendruosius mokymus, moterims buvo pasiūlyta papildoma 

                                                        
100 Grupa Robocza ds. Zasady Równości Kobiet i Mężczyzn 
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mokymų sesija, susijusi su savęs pateikimo ir reprezentavimo tematika bei tikslų siekimu darbe. Taip 
buvo siekiama pašalinti skirtumus tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje ir pagerinti moterų įgūdžius, 
kad jos galėtų efektyviau konkuruoti su vyrais. Taip pat visai dalyvių grupei buvo surengti papildomi 
mokymai lyčių lygybės tema. Mokymų metu dalyvių vaikai buvo prižiūrimi nemokamai. Mokymai 
buvo rengiami atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno regiono ir kiekvienos tikslinės grupės poreikius. 
 
Pakankamumas 
 
2005–2008 m. Lenkijos švietimo ministerija vykdė Alternatyvaus ikimokyklinio ugdymo programą. 
2008 m. taip pat buvo vykdoma Priešmokyklinio amžiaus vaikų metų  programa. Šių programų tikslas 
buvo padėti vietinėms bendruomenėms atidaryti naujus vaikų darželius. Siekiant užtikrinti vaikų 
priežiūros paslaugų tvarumą pasibaigus ES finansavimo laikotarpiui, vyriausybė nusprendė valstybės 
subsidijų būdu finansiškai remti naujai atidarytus vaikų priežiūros centrus. 2011 m. Socialinės 
politikos ir darbo ministerija priėmė įstatymą dėl lopšelių veiklos. Įstatyme buvo susistemintos 
jauniausių vaikų priežiūros formos. Kūdikių programa leido savivaldybėms kreiptis į vyriausybę 
finansinės paramos vienos iš numatytų vaikų priežiūros priemonių įgyvendinimui (Europos 
Parlamentas, 2011 m.). 2013 m. buvo paskelbti  „Šeimos metais“: šios iniciatyvos dėka buvo atidaryti 
nauji lopšeliai ir sukurtos naujos vietos darželiuose už žymiai mažesnę kainą. Motinystės atostogų 
laikotarpis buvo pratęstas iki vienerių metų ir suteikta galimybė šį laikotarpį pasidalinti abiems 
tėvams (Mucha, 2013 m.101). 
 
Interviu su projektų vykdytojais metu išaiškėjo, jog reikalavimai lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimui ne visada buvo adekvačiai paaiškinami. Vykdytojai buvo aprūpinti vadovėliais, 
kuriuose šie reikalavimai buvo labai paviršutiniškai ir paprastai aptarti (pavyzdžiui, The 
Implementation of the Perspective of Equality of Opportunities for Women and Men in the Projects of 
the European Social Fund – Human Capital Operational Programme. A Step-by-step Guide102). Projektų 
paraiškų teikimo laikotarpiu vykdytojams nebuvo pasiūlyta papildoma pagalba šiuo klausimu. 
Projektų paraiškų rengimo laikotarpiu vadovėliais ir brošiūromis buvo naudojamasi kaip 
informacinėmis lyčių lygybės priemonėmis, nors su NVO šiuo klausimu nebuvo konsultuojamasi. 
Nepaisant to, projektų vykdytojai teigė, jog „tikroji problema“ buvo tai, kad projektų dalyviai – 
naudos gavėjai – šių principų iš esmės nesuprato. Anot projektų vykdytojų, lyčių lygybės apibrėžimas 
dažnai suprantamas neteisingai, pavyzdžiui, „50 proc. vyrų/ 50 proc. moterų“ taisyklė suvokiama 
kaip sprendimas, automatiškai užtikrinantis lyčių lygybę. Knygos ir vadovai šia tema yra prieinami 
(ir tinkami) tiems, kurie yra pasirengę jais naudotis, turi pakankamai motyvacijos ir noro tai išmokti 
bei suprasti. Tikroji problema siejama su tais, kurie neturi jokio suvokimo šiais klausimais ir nėra 
pasiryžę labiau gilintis į tokias temas. Tam, kad projektai būtų efektyvesni, ir tam, kad projektų 
vykdytojai galėtų įgyvendinti savo tikslus, pasiekti geresnių rezultatų, visuomenės sąmoningumas 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimu turėtų būti didinamas specialiomis kampanijomis. 
Pavyzdžiui, kalbant apie mokymus, darbdaviai į mokymus turėtų deleguoti tuos darbuotojus, kurie 
yra nepalankiausioje situacijoje, tam, kad iš mokymų būtų pasiimta didžiausia nauda.  
 
Rezultatyvumas ir poveikis 
 
Projektų vykdytojai projektų sutarčių pakeitimų procesą įvardijo kaip pokyčių reikalaujančią sritį: jų 
nuomone, šiam procesui keliami reikalavimai per daug griežti, tad neretai susiduriama su 
problemomis, kuomet stengiamasi patenkinti specialiuosius neįgalių asmenų poreikius. Sprendimo 

                                                        
101 Additional changes in the government´s policy include the reimbursement of the in vitro fertilization and 
subsidies for young families buying their first real estate property. 
102 Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podręcznik krok po kroku. 
http://rownosc.info/customers/rownosc/web/attachments/98307a360d87a8a9c90ddc4dc94ef2eedc859331.
pdf  



134 
 

dėl projekto sutarties pakeitimo priėmimas reikalauja labai daug laiko (tarpinei institucijai pateikus 
prašymą dėl papildomų lėšų skyrimo vaikų priežiūros paslaugoms, šio prašymo svarstymas buvo 
atidėtas 3 mėn.). Projektų vykdytojai nėra tikri, ar dalyviai, turintys specialiųjų poreikių, norės 
įsitraukti į projekto veiklą. Būtent todėl jie nesistengia numatyti galimų papildomų lėšų, tad projektui 
pasibaigus vykdytojams nereikia rūpintis nepanaudotų lėšų grąžinimu ir taip išvengiama papildomų 
sunkumų. Viso to rezultatas – specialiųjų poreikių asmenims, norintiems dalyvauti projekte, dažnai 
užkertamas kelias tai daryti. Ši problema galėtų būti išspręsta, jei pavyktų įtikinti projektų 
vykdytojus, jog specialiųjų poreikių asmenims skirtos, bet nepanaudotos lėšos gali būti grąžinamos 
be didesnių keblumų. 
 
Dar viena tobulintina sritis yra prieiga prie informacijos ir tyrimų išteklių, susijusių su mažumomis ir 
pažeidžiamomis grupėmis. Šiuo metu visi apie šias grupes turimi duomenys yra plačiai išsibarstę 
internetinėje erdvėje, o tai apsunkina poreikių analizės tyrimus. Ataskaitos ir kita informacinė 
medžiaga, sukaupta projekto „Lygybė“ metu (neseniai pasibaigęs ES struktūrinių fondų investicijų 
lėšomis finansuotas projektas, kurio metu buvo kreiptasi dėl papildomų lėšų projekto rezultatų 
tvarumui užtikrinti), bus itin naudinga organizacijoms, siekiančioms finansavimo iš ES struktūrinės 
paramos fondų.  
 
Projektų vykdytojų žinių lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais stokos problemą buvo 
bandoma spręsti sukuriant lyčių lygybės ir nediskriminavimo integravimo specialistų tinklą. Taip pat 
2009–2011 m. buvo rengiami mokymai potencialiems projektų vykdytojams (buvo apmokyta apie 13 
000 žmonių visoje Lenkijoje). Siekiant užtikrinti informacijos sklaidą, buvo parengta nuotolinio 
mokymosi programa. Nors lyčių lygybės mokymų iniciatyva atėjo „iš apačios“, t. y., iš NVO, 
Regioninės plėtros ministerijos parama padėjo stiprinti šių mokymų svarbą ir dar labiau atsižvelgti į 
lyčių lygybės kriterijus projektuose. Patariamoji grupė buvo sujungta su lyčių lygybės integravimo 
darbo grupe. Šių grupių veikloje dalyvavo ir tarpinės institucijos. Visi jie įvairiose internetinėse 
svetainėse publikavo informaciją, susijusią su lyčių lygybe. Svarbiausias mokymų rezultatas buvo 
dalyvių požiūrio į lyčių lygybės aspektą pasikeitimas – tiek į viešąjį administravimą, tiek į projektų 
valdymą.   
 
NVO nuomone, būtina ir toliau skleisti informaciją ir duomenis apie veiksnius, stiprinančius arba 
mažinančius poveikį lyčių lygybės prioriteto įgyvendinimui. Tačiau trūksta duomenų apie lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto integravimą į ES struktūrinių fondų remiamas intervencijas. 
Tyrimų, susijusių su lyčių lygybe ir nediskriminavimu, ataskaitas dažniausiai pateikia išorės 
kompanijos. Dažnai šios bendrovės neturi tinkamo supratimo apie lyčių lygybės problemas ir tai 
trukdo pateikti naudingus vertinimo rezultatus. Be to, trūksta stebėsenos duomenų apie lyčių  
pasiskirstymą  projektų veiklose. Suvokimas apie negalią apsiriboja judėjimo negalia, o kitos negalios 
formos nėra analizuojamos. Projektų vykdytojai nenori įtraukti neįgalių asmenų poreikių tenkinimą į 
projekto biudžeto formavimą, nes, dažnai atsisakoma padengti dėl tokių veiklų papildomai patirtas 
išlaidas. Tokių poreikių pavyzdys galėtų būti transporto pritaikymas neįgaliesiems arba žmogaus, 
mokančio gestų kalbą, samdymas dalyviui, turinčiam klausos sutrikimą.  
 
Kalbant apie platesnį sprendimų priėmimo poveikį, projektų vykdytojai mano, jog ES finansavimas 
prisidėjo prie visuomenės suvokimo apie skirtingas rizikos grupes pokyčių. Moterų darbo rinkoje, 
asmenų, vyresnių nei 50 m., ir neįgaliųjų problemos vis dar išlieka aktualios Lenkijoje. Vykdomos 
įvairios iniciatyvos, siekiant išspręsti problemas, su kuriomis susiduria rizikos grupės.  Šios naujos 
iniciatyvos nebūtinai yra remiamos ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis. Pastebimas vis 
augantis plačiosios visuomenės sąmoningumas šiais klausimais, o tai veda prie naujų problemų 
sprendimo būdų kūrimo, kuriuos pateikia privačios bendrovės, NVO, vietinės savivaldos ir pan.  
 
Tvarumas 
 
NVO teigimu, ESF parama labai daug prisidėjo prie visuomenės požiūrio keitimo ir suteikė NVO 
reikalingą paramą, kuri ir nulėmė lyčių lygybės ir diskriminavimo problemos iškėlimą į viešąją erdvę.  
Dėl ES reikalavimų Lenkijos viešojo administravimo sektorius privalo labiau atsižvelgti į lyčių 
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lygybės principo užtikrinimą. Pirminis vykdytojų pasipriešinimas lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
įgyvendinimui vyko dėl mažo šių problemų suvokimo lygio. Laikantis ES reikalavimų, buvo vykdomi 
privalomi mokymai, kurie ir padėjo praplėsti suvokimą apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą. To 
rezultatas – neseniai vyriausybės pasiūlytos iniciatyvos: projektas „Lygus traktavimas kaip gerojo 
valdymo standartas“ bei Nacionalinis lygaus traktavimo 2013–2015 m. veiksmų planas.  
 
Geras veiksmingo ir tvaraus viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo įgyvendinant 
projektus pavyzdys  galėtų būti Investicijos į žmogiškuosius išteklius projektas. Iš pradžių projektas 
buvo vykdomas Lenkijos įmonių plėtros asociacijos iniciatyva. Buvo organizuojami specialūs 
mokymai, skirti pagerinti profesinius darbuotojų įgūdžius. Kai ši veikla pasibaigė, projektas toliau 
buvo plėtojamas internetinėje erdvėje, specialiose svetainėse, kur buvo talpinama informacija apie 
kitų organizacijų vykdomus mokymus. Privati kompanija ECORYS perėmė šios svetainės valdymą. 
Buvo sukurtos duomenų bazės, televizinės kampanijos, telefoniniai informacijos centrai, kurie 
asmenims, norintiems dalyvauti kokiuose nors mokymuose, suteikia galimybę ieškoti reikalingos 
informacijos bei teikti savo paraiškas. Bendros mokymų duomenų bazės steigimo priežastis buvo 
mažesnės sąnaudos ir geresnių galimybių surasti norimą informaciją sukūrimas. ECORYS užsiima 
duomenų talpinimu ir kaupimu, tačiau patys neorganizuoja mokymų. Internetinė svetainė yra atvira 
komerciniams pasiūlymams bei aukštojo mokslo institucijoms (magistrantūros studijų programų 
dalyviams). Šiuo metu apie 50 proc. visų mokymų yra organizuojami iš ES finansuojamų projektų. 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos rėmuose finansuojami projektai taip pat privalo pateikti 
savo pasiūlymus šioje duomenų bazėje. Verta paminėti, jog tokios duomenų bazės sukūrimas sudarė 
sąlygas užtikrinti vienodą prieigą prie duomenų, susijusių su mokymais, skirtingas pajamas 
turintiems asmenims. Iki tol panašių duomenų bazių naudotojams tekdavo mokėti tam tikrus 
mokesčius, o naujoji duomenų bazė yra nemokama visiems. 
 
Naudotos priemonės darė netiesioginę įtaką NVO veiklai ir padėjo joms kurti projektų rezultatų 
tvarumo mechanizmus. Bendradarbiavimo fondas, kuris atsakingas už šioje atvejo studijoje minėtą 
sėkmingos praktikos projektą „Lygybė“, buvo atsakingas už ES struktūrinių fondų investicijų lėšų 
paskirstymą. Vėliau šis fondas tapo nevyriausybine organizacija ir pats ėmė įgyvendinti projektus.  Iš 
pradžių „Lygybės“ projekto internetinė svetainė mokymų organizatoriams teikė informaciją apie 
nediskriminavimo principų įgyvendinimą, tačiau vėliau ji virto virtualia biblioteka. Taip pat buvo 
sukurtas specialus žodynas ir paskelbta NVO surinkta informacija, kuriais naudodamiesi žmonės, 
manantys, jog yra diskriminuojami, galėjo išsamiau apie tai pasiskaityti. Ilgainiui projektas tapo tam 
tikra platforma mažesniems projektams, finansuojamiems savivaldybių ir jų partnerių, vykdyti. 
„Lygybės” fondo įkūrimas taip pat sukuria galimybę užtikrinti internetinės svetainės tvarumą, 
pasibaigus projekto finansavimo laikotarpiui. 
 
Efektyvumas 
 
Vykdant projektų atranką kriterijaus dėl projekto atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principui taikymas skyrėsi priklausomai nuo programos. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos projektams taikytas „minimalus standartas“ buvo išskirtas kaip besiformuojanti geroji 
praktika ES lygmeniu. 2007–2013 m. visiems ESF projektams buvo nustatytas reikalavimas atitikti 
bent du iš  šešių kriterijų, užduodant šiuos klausimus: 

 
1) Ar projekto įgyvendinimo poreikis yra grindžiamas atlikta moterų ir vyrų situacijos analize, 

kuri įrodo egzistuojančius netolygumus? 
2) Ar prie projekto pagrindimo pateiktoje moterų ir vyrų situacijos analizėje yra pateikiami 

kiekybiniai duomenys, įrodantys, kad projekto srityje netolygumų nėra? 
3) Ar duomenys apie lyčių situaciją, pateikiami projekto pagrindimo skiltyje, atitinka projekto 

pobūdį ir intervencijos sritį? 
4) Ar projekto veiksmai atliepia nustatytus vyrų ir moterų padėties netolygumus ir kliūtis arba 

taiko skirtingus veiksmus (paramos formas) vyrų ir moterų tikslinėms grupėms, siekiant 
sumažinti šiuos netolygumus? 
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5) Ar projekto rezultatai pateikiami disagreguojant duomenis lyčių aspektu ir tai atitinka 
projekto pagrindime pateiktą informaciją? Planuojami rezultatai turi parodyti projekto 
poveikį moterų ir vyrų padėčiai projekto intervencijos srityje. 

6) Ar lyčių lygybė bus užtikrinta įgyvendinant projektą bei vykdant jo  administravimo veiklas? 
 
Tikimasi, kad ateityje „minimalaus standarto“ taikymas bus plečiamas, palaipsniui didinant 
privalomų atitikti kriterijų skaičių. Nepaisant tokio išsamaus atrankos kriterijaus dėl atitikties lyčių 
lygybės principui taikymo ESF intervencijoms, kitos veiksmų programos stokoja horizontalaus lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto aktyvau įgyvendinimo reikalavimų. Daugeliu atvejų, 
numatomas tik apribojimų ir neigiamo poveikio lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų 
įgyvendinimui nebuvimas.  
 
Visi NVO respondentai patvirtino, jog atrankos kriterijai, susiję su lyčių lygybe ir nediskriminavimu, 
buvo pakankamai aiškūs. Kaip minėta anksčiau, įvairūs vadovėliai ir Regioninės plėtros ministerijos 
organizuoti mokymai buvo pagrindinės priemonės, padėjusios užtikrinti šių prioritetų įgyvendinimą 
projektuose. Nepaisant to, projektų komandos neįvardijo nė vieno konkretaus asmens, kuris 
specializuotųsi lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais. Tai pat buvo teigiama, jog su NVO 
nebuvo konsultuojamasi, nes to nebuvo reikalaujama konkrečiais nurodymais. Projektų vykdytojai 
taip pat įvardino, jog iš jų buvo reikalaujama įtraukti lygių galimybių principus į tas sritis, kuriose 
juos įgyvendinti buvo labai sudėtinga, tad nebuvo atsižvelgiama į projekto specifiką.  Taip pat buvo 
teigiama, jog projektų, orientuotų vien tik į lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą, 
buvo nepakankamai. Šiuo atveju buvo siūloma kaip papildomą atrankos kriterijų įtraukti pozityvią 
veiklą lygių galimybių klausimu, už kurią būtų skiriami papildomi balai. Projektų vykdytojų 
nuomone, tai būtų daug veiksmingiau nei reikalavimai „būti neutraliems“ ar „nedaryti neigiamos 
įtakos“.  
 
Išvados 
 
2007–2013 m. Lenkijos veiksmų programų įgyvendinimo analizė parodė, kad, nepaisant taikomų 
projektų atrankos kriterijų, ES struktūrinių fondų investicijų administravimo institucijų atstovų ir 
projektų vykdytojų mokymų ir įgyvendinamų informavimo ir viešinimo priemonių, išlieka poreikis 
geriau integruoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą į visas ES struktūrinių fondų investicijų 
lėšomis finansuojamas intervencijas. Šiuo metu „minimalus standartas“ yra taikomas tik ESF 
investicijoms, o ERPF ir SaF projektams dažniau taikomi statybas reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimai dėl infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems. Kita vertus, prie geresnio šio 
horizontalaus prioriteto įgyvendinimo ateityje gali prisidėti projekto „Lygus traktavimas kaip gero 
valdymo standartas“ iniciatyva sukurti valstybės institucijas apimantį „Lygybės“ tinklą, vykdyti 
tyrimus lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje ir užtikrinti informacijos šia tema sklaidą. 
 
Visi apklausti projektų vykdytojai patvirtino, jog jų organizacijos dalyvaus ateinančio laikotarpio 
projektų konkursuose dėl finansavimo. Tačiau, nėra aiškios vizijos, kaip turėtų būti pagerintas lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimas ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis 
finansuojamuose projektuose. Manoma, kad ši problema galėtų būti sprendžiama kuriant 
konkretesnius reikalavimus, suteikiant jiems didesnę svarbą projektų vertinimo metu, teikiant 
projektų vykdytojams reikalingą pagalbą, pritaikant jų projektų veiklas horizontaliųjų prioritetų 
integravimui.  
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Latvijos atvejo studija 

Įvadas 
2007–2013 m. laikotarpiu Sanglaudos politikos skatinimui iš ES fondų (ERPF, ESF, SF) Latvijai buvo 
suteikta 4,53 mlrd. eurų parama. Sanglaudos politikos įgyvendinimas buvo numatytas valstybės 
Nacionalinės Strategijos gairėse ir turėjo būti įgyvendintas per 3 veiksmų programas. Programose 
buvo numatyta 18 prioritetų, išskirstytų į 36 priemones ir 149 veiklas. ES fondų parama daugiausiai 
buvo skiriama šviesti visuomenę, didinti verslumą, vystyti mokslą, technologijas ir tyrimus. Toliau 
pateiktame grafike iliustruota, kaip atitinkamoms veiksmų programoms buvo pasiskirstytos ES 
fondų lėšos.  

Latvijos veiksmų programoms atitekusi ES finansavimo dalis (nuo 4,53 mlrd. eurų).  

Šaltinis: <http://www.esfondi.lv/page.php?id=658> 

Horizontalusis prioritetas „Lygios galimybės“, suprantamas kaip lyčių lygybė ir nediskriminavimas, 
apibrėžiamas taip103: 

„Lygios galimybės – tai siekis pašalinti bet kokią diskriminaciją dėl lyties, rasės, kilmės, religijos, tikėjimo, 
neįgalumo, seksualinės orientacijos ar amžiaus bei užtikrinti visų visuomenės grupių lygias galimybes. Šio 
horizontaliojo principo turi būti laikomasi visose fondų finansuojamose intervencijose. ESF skyrė ypatingą 
dėmesį lyčių lygybės įgyvendinimui, todėl Latvija stengsis, kad ši lygių galimybių sritis būtų esminis 
horizontaliųjų prioritetų aspektas.“ 

Toliau pateiktoje lentelėje matomas veiksmų programų padalijimas pagal atitinkamus prioritetus ir 
priemones. Nurodoma atsakinga institucija, visas biudžetas ir požiūris (diferencijuotas arba 
integruotas) į horizontaliojo „Lygių galimybių“ prioriteto įgyvendinimą104. 

                                                        
103 Nacionalinis strateginių krypčių planas 
104 Diferencijuotas požiūris  – orientuojamasi į konkrečią nepakankamai atstovaujamą grupę ir siekiama 
pakeisti jos situaciją. Integruotas požiūris – nukreiptas į projektus, kurie nebūtinai siekia prisidėti prie atskirtį 
patiriančių grupių padėties pagerinimo, bet stebimas jų įtraukimas į projekto veiklą.  
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Latvijos veiksmų programų apžvalga. 

Tikslinių priemonių sąrašas  Požiūris 
Atsakinga 
institucija 

Biudžetas105 
(EUR) 

Veiksmų programa Nr. 1: Žmogiškieji ištekliai ir darbingumas 

583 103 713 
(įskaitant 
techninę 
pagalbą, 18 
280 717 EUR) 

Prioritetas 1.1:  Aukštasis mokslas ir mokslinė veikla 116 855 553 

Priemonė 1.1.1: Mokslo ir mokslinių 
tyrimų plėtra bei skatinimas 

Integruotas  Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
(ŠMM) 

54 958 807 

Priemonė 1.1.2: Trečiosios pakopos 
studijų plėtra   

Integruotas ŠMM 61 896 746 

Prioritetas 1.2: Išsilavinimas ir įgūdžiai 127 788 574 

Priemonė 1.2.1: Profesinio švietimo ir 
bendrųjų įgūdžių skatinimo plėtra 

Integruotas  ŠMM 81 033 124 

Priemonė 1.2.2: Mokymosi visą 
gyvenimą ir bendradarbiavimo plėtra 
bei už švietimą atsakingų institucijų 
pajėgumų stiprinimas  

 

Diferencijuotas: priemonė 
pagerina socialinę atskirtį 
patiriančių grupių prieigą prie 
mokymosi visą gyvenimą 
programų. 

 

ŠMM 46 755 450 

Prioritetas 1.3: Užimtumo ir darbo sąlygų gerinimas 249 273 031 

Priemonė 1.3.1: Užimtumas 

 

Mišrus: yra numatyta veikla, 
kuria bus siekiama 
horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo. 

Ūkio 
ministerija 
(ŪM) 

Socialinių 
reikalų 
ministerija 
(SADM) 

236 865 097 

                                                        
105 Apima ES suteikiamas lėšas ir subsidijas iš nacionalinio valstybės biudžeto. Duomenų šaltinis: Latvijos 
Respublikos Finansų Ministerijos paskelbta finansų apžvalga „2007–2013 m. planavimo periodo ES fondų 
įgyvendinimo pažanga su išankstiniais duomenimis parengtais pagal informacinę valdymo sistemą 2013 09 
09“, prieinama www.esfondi.lv.,       1 EUR=0,702804 LVL  

  



141 
 

Tikslinių priemonių sąrašas  Požiūris 
Atsakinga 
institucija 

Biudžetas105 
(EUR) 

Priemonė 1.3.2: Darbo sąlygų gerinimas  Mišrus: prie horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
prisidedama per veiklų grupę 
„sveikatos priežiūros 
prieinamumus socialinę atskirtį 
patiriančioms grupėms“. 

 

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija 
(SAM) 

12 407 935 

Prioritetas 1.4: Socialinės aprėpties skatinimas 48 014 823 

Priemonė 1.4.1: Socialinė  inkliuzija 

 

Diferencijuotas: beveik visų 
organizuojamų veiklų tikslinė 
grupė yra socialinę atskirtį 
patiriantys žmonės. 

 

Socialinių 
reikalų 
ministerija 

(SADM) 

48 014 823 

Prioritetas 1.5: Administracinių gebėjimų gerinimas 22 891 014 

Priemonė 1.5.1: Geresnė reguliavimo 
sistema  

Integruotas Finansų 
ministerija 
(FM) 

Valstybės 
kanceliarija 
(VK) 

7 540 478 

Priemonė 1.5.2: Gebėjimų stiprinimas 
žmogiškųjų išteklių srityje  

Integruotas VK 8 198 164 

Priemonė 1.5.3: Regioninės ir vietinės 
valdžios administracinių ir planavimo 
gebėjimų gerinimas 

 

Integruotas Aplinkos 
apsaugos ir 
regioninės 
plėtros 
ministerija 
(AARPM) 

7 152 372 

Veiksmų programa Nr. 2: Verslumas ir inovacijos 

736 730 949 
(įskaitant 
techninę 
pagalbą 25 
538 950 EUR) 

Prioritetas 2.1: Mokslas ir inovacijos 466041 999 

Priemonė 2.1.1: Mokslas, tyrimai ir 
plėtra 

 

Integruotas, išskyrus vieną 
veiklą, kuri numato mokslinių 
tyrimų centrų reguliavimą, 
siekiant užtikrinti prieigą 
neįgaliems žmonėms. 

ŠMM 

 

238 072 000 
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Tikslinių priemonių sąrašas  Požiūris 
Atsakinga 
institucija 

Biudžetas105 
(EUR) 

 

Priemonė 2.1.2: Inovacijos 

 

Integruotas ŪM 

 

227 969 999 

Prioritetas 2.2: Prieiga prie finansų  168 170 000 

Priemonė 2.2.1: Prieinamumas prie 
finansinių išteklių 

 

Integruotas ŪM 

 

168 170 000 

Prioritetas 2.3: Verslumo skatinimas 76 980 000 

Priemonė 2.3.1: Parama verslo 
skatinimui  

Integruotas ŪM 9 940 000 

Priemonė 2.3.2: Verslo infrastruktūros ir 
įrangos gerinimas  

Integruotas ŪM 67 040 000 

Veiksmų programa Nr. 3: Infrastruktūra ir paslaugos 

3 209 781 
455, (1 670 
836 414 
ERPF + 
1 538 945 
041 SF 
įskaitant 69 
810 045 
techninei 
pagalbai) 

Prioritetas 3.1: Infrastruktūra žmogiškojo kapitalo gerinimui 504 623 236 

Priemonė 3.1.1: Profesinio švietimo 
infrastruktūra  

Mišrus ŠMM 87 973 758 

Priemonė 3.1.2: Trečiosios pakopos 
studijų infrastruktūra 

Integruotas, išskyrus vieną  
veiklą, kuri numato mokslinių 
tyrimų centrų reguliavimą, 
siekiant užtikrinti prieigą 
neįgaliems žmonėms. 

ŠMM 121 476 779 

Priemonė 3.1.3: Reikalingos 
infrastruktūros užtikrinimas bendrųjų 
poreikių švietimui 

 

Integruotas, išskyrus vieną 
veiklą, kuri numato mokslinių 
tyrimų centrų reguliavimą, 
siekiant užtikrinti prieigą 
neįgaliems žmonėms, 

ŠMM 41 001 251 

Priemonė 3.1.4: Užimtumo ir socialinių 
paslaugų infrastruktūra 

Mišrus: prie horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
prisidedama per veiklų grupę 

SocMin 47 119 941 
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Tikslinių priemonių sąrašas  Požiūris 
Atsakinga 
institucija 

Biudžetas105 
(EUR) 

 „sveikatos priežiūros 
prieinamumas socialinę atskirtį 
patiriančioms grupėms“. 

AARPM 

Priemonė 3.1.5: Infrastruktūra sveikatos 
apsaugai 

Integruotas SAM 207 051 507 

Prioritetas 3.2: Susisiekimo gerinimas 511 190 662 

Priemonė 3.2.1: Susisiekimo ir 
transporto gerinimas  

Integruotas Susisiekimo 
ministerija 
(SM) 

329 228 789 

Priemonė 3.2.2: IT infrastruktūra ir 
paslaugos  

Integruotas, tačiau IT atlieka 
svarbų vaidmenį įtraukiant 
įvairias gyventojų grupes (taip 
pat ir socialinę atskirtį 
patiriančius žmones) į kultūrinį, 
politinį ir ekonominį šalies 
gyvenimą.   

AARPM 

ŠMM 

SM 

181 961 873 

Prioritetas 3.3: Europinės reikšmės transporto tinklo plėtra ir transporto sistemos 
gerinimas 

856 966 451 

Priemonė 3.3.1: Didelio masto 
transporto infrastruktūros gerinimas ir 
plėtra   

Integruotas SM 

AARPM 

714 566 451 

Priemonė 3.3.2: Tvarios transporto 
sistemos plėtra  

Integruotas SM 142 400 000 

Prioritetas 3.4:  Kokybiška gyvenimo aplinka ir ekonominė veikla 322 906 364 

Priemonė 3.4.1: Aplinka Mišrus: viena iš veiklų yra 
konkrečiai nukreipta į mažas 
gyvenvietes (iki 2000 
gyventojų). 

AARPM 194 767 383 

Priemonė 3.4.2: Turizmas Integruotas ŪM 17 230 584 

Priemonė 3.4.3: Socioekonominis 
kultūrinės veiklos poveikis 

Integruotas Kultūros 
ministerija 
(KM) 

36 048 761 

Priemonė 3.4.4: Efektyvus energijos 
panaudojimas gyvenamųjų namų 
statybai 

Integruotas ŪM 74 859 636 

Prioritetas 3.5: Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros gerinimas  669 778 590 
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Tikslinių priemonių sąrašas  Požiūris 
Atsakinga 
institucija 

Biudžetas105 
(EUR) 

Priemonė 3.5.1: Aplinkos apsaugos 
infrastruktūra   

Integruotas AARPM 561 481 384 

Priemonė 3.5.2: Energija 

 

Poveikis lygių galimybių 
prioriteto įgyvendinimui nėra 
numatytas. 

ŪM 108 297 206 

Prioritetas 3.6: Policentrinis vystymasis  274 506 107 

Priemonė 3.6.1: Parama miestų plėtrai ir 
vystymuisi  

Integruotas AARPM 263 035 286 

Priemonė 3.6.2: Kompleksinė parama 
savivaldybių bendradarbiavimo 
skatinimui 

Integruotas AARPM 11 470 821 

 
Horizontalusis prioritetas „Lygios galimybės“ yra orientuotas į 3 pagrindinius aspektus: (1) lyčių 
lygybę, (2) neįgaliuosius ir (3) vyresnio amžiaus žmonių veiklumo skatinimą. 

Nacionalinėje bendrojoje strategijoje nenurodomi jokie specifiniai tikslai, indikatoriai ar siektini 
rezultatai, skirti horizontaliojo prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimui. Strategijoje nurodomas 
tik vienas siektinas rodiklio rezultatas – programavimo periodo pabaigoje užimtumo lygis turėtų būti 
padidėjęs iki 70 proc. (skaičiuojant nuo 2006 m., kuomet šis rodiklis siekė 66,3 proc.), išskiriant 
moterų užimtumo padidėjimą iki 66 proc., o vyresnio amžiaus žmonių iki 55 proc. Taip pat išskiriami 
konkretūs stebėsenos rodikliai, kuriais turėtų būti matuojami kiekvienos tikslinės horizontaliųjų 
prioritetų grupės užimtumo lygio pokyčiai: 

• tarp lyčių: 15–64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis: nuo 2006 m., kuomet vyrų užimtumas 
siekė 70,5 proc., o moterų 62.3 proc., planuojama padidinti šiuos skaičius atitinkamai iki 74 
proc. ir 66 proc.; 

• neįgalieji (turintys judėjimo, regos, klausos ar psichinę negalią): apytikris pradinis lygis 15–
64 m. amžiaus grupėje – 40–52 proc. (2006 m.); 

• senjorai: 55–64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis: nuo 2006 m., kuomet užimtumas siekė 
55,3 proc., planuojamas – 55 proc. 

2013 m. prasidėjus ES struktūrinių fondų veiklai dėl horizontalaus prioriteto „Lygios galimybės“ 
įgyvendinimo, buvo įvardinti šie užimtumo rodiklių pokyčiai: 

• tarp lyčių: 15–64 m. amžiaus grupės106 vyrų užimtumo lygis (planuota 74 proc.) 2012 m. 
siekė 64,6 proc., 2011 m. – 62,8 proc., 2010 m. – 59,2 proc. Moterų užimtumo lygis 2012 m. 
siekė (planuota 66 proc.) 61,7 proc., 2011 m. – 60,8 proc. ir 2010 m. – 59,4 proc. Bendras 
užimtumo lygis 2012 m. buvo 63,1 proc. (planuota 70 proc.); 

• neįgalieji visose amžiaus grupėse107 (planuota 40–52 proc.) 2012 m. – 22,6 proc. 
(skaičiuojamas kaip dirbančių neįgaliųjų skaičiaus ir visų neįgaliųjų skaičiaus santykis), 2011 
m. – 20.7 proc., 2010 m. – 19,3 proc.; 

• senjorai 55–64 m. amžiaus grupėje108 (planuota – 55 proc.) 2012 m. - 52,8 proc., 2011 m. – 
51,3 proc., 2010 m. – 48,2 proc. 

                                                        
106 2012 m. statistiniai duomenys, Centrinis Statistikos Biuras, http://data.csb.gov.lv  
107 2012 m. gruodį „Sodroje“ buvo registruota iš viso  150 301 neįgalus asmuo 
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Viršuje pateikti duomenys parodo stabilų užimtumo lygio augimą, kuris vidutiniškai siekia 3 proc. 
per metus (skaičiuojant nuo 2010 m.). Kalbant apie neįgalių asmenų darbingumo padidėjimą, nors 
nuo 2010 m. ir matomas stabilus 2 proc. augimas, tikėtina, jog programavimo periodo pabaigoje 
nebus pasiektas numatytas 40–52 proc. rodiklis. 

Horizontalaus prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimą koordinuoja Socialinių reikalų 
ministerija109. Siekdama įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetą, ministerija 
bendradarbiauja su vietos savivaldomis (pavyzdžiui, Siguldos savivaldybe). Taip pat 
bendradarbiaujama ir su regioninėmis institucijomis (pavyzdžiui, Darbo birža). Be to, pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su beveik 50 NVO. Keletas iš jų gali būti paminėtos kaip itin svarbios: 

• dėl lyčių lygybės – Latvijos Lyčių lygybės asociacija ir Latvijos lyčių problemų centras 
(„Lytys“); 

• dėl asmenų su negalia – „Sustento“, Latvijos neįgalių asmenų sąjunga – skėtinė organizacija, 
atstovaujanti 40 skirtingų asociacijų ir daugiau nei 50 000 žmonių su negalia bei 
chroniškomis ligomis; 

• dėl vyresnio amžiaus žmonių – Latvijos pensininkų federacija. 

Įgyvendinimas 

Latvijos veiksmų programų vertinimas. 
 Žmogiškųjų išteklių ir 

užimtumo veiksmų 
programos 

Verslumo ir inovacijų 
veiksmų programos 

Infrastruktūros ir 
paslaugų gerinimo 

veiksmų programos 

 ND110 GE111 ND GE ND GE 

Situacijos analizė ++ +  + + + 

Stiprybių, silpnybių, 
galimybių, grėsmių (SWOT) 
analizė 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Prioritetai + - - - (+) - 

Specifinės priemonės + + (+) - + + 

Kiekybiniai tikslai + + (+) (+) + (+) 

Papildomumas + + + + + - 

Partnerystės principas + + (+) (+) + - 

Stebėsena - - - - - - 

 

Tam, kad būtų užtikrintas adekvatus lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų integravimas į veiksmų 
programas, Socialinių reikalų ministerija išleido metodologinę mokomąją medžiagą, skirtą pagrindiniams 
programų dalyviams: 

• Rekomendacijos vertintojams. Šios rekomendacijos skirtos projektų paraiškų vertinimui ir 
atrankai „Lygių galimybių“ prioriteto perspektyvoje (išleista 2008 m. sausį). Visos su ESF 
finansuojamų programų administravimu susijusios institucijos buvo skatinamos naudotis 
šiomis gairėmis projektų atrankos metu. 

• Rekomendacijos pareiškėjams dėl projektų, finansuojamų iš ESF, atitikties horizontaliajam 
„Lygių galimybių“ prioritetui (išleista 2008 m. kovą). Visi projektų pareiškėjai buvo skatinami 
naudotis šiomis gairėmis projektų ruošimo ir įgyvendinimo metu. 

                                                                                                                                                                                                 
108 2012 m. statistiniai duomenys, Centrinis Statistikos Biuras, http://data.csb.gov.lv  
109 Ministrų kabineto nurodymas Nr. 419 2007 m. liepos 26 d. „Dėl institucijų, atsakingų už ESF ir SF 
reguliavimą, veiklos galimybių siekiant užtikrinti procedūrų ir dokumentų programavimo vykdymą“ 
110 Non-discrimination 
111 Gender equality 
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• Vadovėlis „Kaip užtikrinti lygias galimybes ES finansuojamuose projektuose?“ (išleistas 2008 
m.), skirtas projektų pareiškėjams, personalui, susijusiam su projekto įgyvendinimu, projektų 
vertintojams ir personalui institucijų, susijusių su programų, finansuojamų ESF, 
administravimu. Vadovėlyje suteikiama informacija apie metodus, kuriais remiantis lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principai gali būti integruoti į projektus, finansuojamus ESF, 
ERPF ir SF. 

• Rekomendacijos architektams, inžinieriams ir statybininkams. Šiose rekomendacijose 
nurodyti konstrukcijų pritaikomumo žmonėms, turintiems funkcines negalias, standartai 
(išleista 2011 m.). 

Visa parengta medžiaga buvo prieinama viešai Socialinių reikalų ministerijos internetinėje 
svetainėje. Šią informaciją taip pat buvo galima rasti specialiai ES fondams skirtoje internetinėje 
svetainėje – www.esfondi.lv. Be to, veiksmų programų pradžioje ministerija organizavo įvairius 
seminarus, skirtus institucijoms, susijusioms su ESF finansuojamų projektų administravimu. Juose 
buvo mokoma lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo ir pritaikomumo 
projektuose. Dalyviai buvo skatinami žvelgti į šių principų integravimą ne tik kaip į nesvarbų 
formalumą. Su tokia pačia informacija ministerijos atstovai dalyvavo ir seminaruose (organizuotuose 
už programų įgyvendinimą ir administravimą atsakingų institucijų), skirtuose projektų pareiškėjams 
ir vykdytojams. Be to, ministerijos internetinėje svetainėje pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir 
rekomendacijos apie tai, kas yra lygios galimybės ir  kaip jos gali būti integruotos į projektą. 

Atsakomybė už projektų atrankos procesų organizavimą (įskaitant projektų vertintojų komandos 
sudarymą, metodologinių vertinimo nurodymų sukūrimą ir sprendimų priėmimą) priklauso 
institucijoms, atsakingoms už tam tikros programos, finansuojamos iš ESF, administravimą. Lygių 
galimybių principo integravimo į projektus lygmuo labiausiai priklauso nuo specialios veiklos, kuri 
taip pat finansuojama ESF, bei konkretaus projekto tikslų. 

ESF finansuojamų projektų, susijusių su horizontalaus prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimu, 
atrankos kriterijai skiriasi nuo ERPF finansuojamų projektų atrankos kriterijų. Tačiau visų 
intervencijų atrankos kriterijai yra paremti ta pačia idėja – siekiu įvertinti, ar projektas sugebės 
užtikrinti lygias moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių ir neįgaliųjų galimybes.  

Pavyzdžiui, atrankos metu, projektai, finansuoti ESF, yra vertinami pagal tai, ar įtrauktas lygių 
galimybių principas, ar yra numatytas senjorų bei neįgaliųjų įtraukimas į projekto veiklas bei 
konkrečios veiklos lyčių lygybei užtikrinti. Projektai, finansuojami ERPF bei SF, daugiausiai apima 
veiklas, susijusias su konstrukcijų, infrastruktūros, įrangos gerinimu. Būtent todėl lygių galimybių 
principo įgyvendinimas yra suprantamas kaip prieigos prie informacijos sudarymas bei aplinkos 
pritaikymas funkcinius sutrikimus (regos, klausos, judėjimo ir psichikos) turintiems žmonėms. Taip 
pat numatyta, jog projektų vertinimo metu didžiausius balus gaus tie projektai, kuriuose bus 
nurodytos konkrečios veiklos, užtikrinančios tinkamas dalyvavimo projekte sąlygas funkcinius 
sutrikimus turintiems žmonėms bei skatinantys lyčių lygybę ir vyresnio amžiaus žmonių inkliuziją.  

Apskritai veiksmų programų, atitinkamų prioritetų, priemonių ir veiklų įgyvendinimo stebėseną 
vykdo Stebėsenos komitetas kartu su dviem mažesniais komitetais. Vienas jų atsakingas už veiksmų 
programos Nr. 1, kuri finansuojama ESF, stebėseną, o kitas – už veiksmų programas Nr. 2 ir Nr. 3, 
kurios finansuojamos ERPF ir SF112. Socialinių reikalų ministerija, būdama atsakinga už horizontalaus 
prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimo reguliavimą, yra taip pat įtraukta į šių komitetų veiklą. 
Taip pat juose dirba socialiniai partneriai bei NVO. NVO, kurios yra tiesiogiai atsakingos už lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo integravimą, negali dalyvauti Stebėsenos komitetų ir mažesniųjų 
komitetų veikloje.   

                                                        
112 Tai nurodyta Ministrų kabineto Nuostatuose Nr. 1072 „Stebėsenos Komiteto Reglamente“, 2010 m. lapkričio 
23 d.  
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Verta paminėti, jog stebėsenos veikla, skirta įvertinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą, apima ir 
Socialinių reikalų ministerijos patikras veiklų vykdymo vietose. Patikromis siekiama įvertinti 
aplinkos infrastruktūros pritaikymą ir prieinamumą neįgaliesiems, taip pat ir jiems sudaromas 
sąlygas naudotis IT. Nuo 2011 m. tokie patikrinimai yra atliekami kasmet. Juos atlieka nepriklausomi 
ekspertai, o rezultatai atsispindi apibendrintose ataskaitose. Ministerija taip pat išleido vadovėlį, 
skirtą institucijų, atsakingų už specifinių ESF finansuojamų programų administravimą, personalui. Šis 
vadovėlis yra naudojamas minėtų patikrinimų metu, o pagrindinis jame aptariamas klausimas yra 
„Kaip patikrinti, ar ESF finansuojami projektai laikosi lygių galimybių (vyrams, moterims, 
neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus žmonėms) užtikrinimo principų?“ 

Socialinių reikalų ministerija, be visų leidžiamų vadovėlių, specialių studijų bei ataskaitų apie 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą, taip pat skatina lyčių lygybę ir nediskriminavimą, 
reklamuodama sėkmingos praktikos projektus bei publikuodama įvairius vaizdo filmukus šia tema. 
Tam, kad ši informacija būtų prieinama ir regos negalią turintiems žmonėms, internetinėse 
svetainėse veikia funkcija, leidžianti padidinti teksto formatą. Be to, buvo organizuojamos specialios 
veiklos, kuriose aktyviai galėjo dalyvauti būtent regos ir klausos negalią turintys žmonės. Tokia 
veikla taip pat buvo finansuojama  ES Struktūrinių fondų lėšomis. 

Tinkamumas 

Veiksmų programos buvo kuriamos siekiant kuo labiau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius. Šie 
poreikiai buvo išsiaiškinti konsultuojantis su socialiniais partneriais ir NVO. Taip pat buvo 
stengiamasi kuo labiau atsižvelgti į ES rekomendacijas ir nurodytas gaires. Lyčių lygybės srityje 
minėtos veiksmų programos taip pat prisideda prie Lyčių lygybės įgyvendinimo koncepcijos ir Lyčių 
lygybės įgyvendinimo 2007–2010 m. programos ir po jos einančio Lyčių lygybės įgyvendinimo 2012–
2014 m. plano.113 

1. Lyčių lygybė 

Lyčių nelygybės problema daugiausiai buvo sprendžiama per veiksmų programą „Žmogiškieji 
ištekliai ir užimtumas“. Programoje buvo nurodomi esminiai tikslinės grupės (moterų) poreikiai:  

• Nors moterų užimtumo rodikliai yra aukštesni nei ES vidurkis, egzistuoja keletas požymių, 
rodančių lyčių nelygybę darbo rinkoje. Moterys už tokį patį darbą gauna vidutiniškai mažesnį 
atlyginimą negu vyrai. Darbo vietose nesukuriamos sąlygos pranešti, informuoti apie lyčių 
diskriminaciją. Viena iš pagrindinių priežasčių, trukdančių moterims įsitvirtinti darbo 
rinkoje, yra sunkumai, susiję su darbo ir šeimos gyvenimo derinimu. 

• Beveik visose šalies ekonomikos srityse galima pastebėti nelygybę tarp vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio. Pavyzdžiui, 2006 m. Latvijoje vidutiniškai moters atlyginimas buvo 17,6 proc. 
mažesnis negu vyrų. Tokiose srityse, kaip finansinis tarpininkavimas, mažmeninė ar 
didmeninė prekyba, skirtumas tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio buvo dar didesnis – 
moterys uždirbdavo 30,5 – 43,7 proc.  mažiau nei vyrai. ES šis rodiklis vidutiniškai siekia 15 
proc. 

• 2004 m.  55-–59 m. amžiaus grupės užimtumo lygis siekė 63,7 proc., iš jų 72 proc.  vyrų ir 57 
proc.  moterų. 60–64 m. amžiaus grupėje užimtumo lygis buvo 33,8 proc., iš jų 41 proc.  vyrų 
ir 28 proc.  moterų. Duomenys parodė, jog ikipensinio ir pensinio amžiaus moterys yra 
mažiau įtraukiamos į darbo rinką nei tokio paties amžiaus vyrai. Šiose amžiaus grupėse 
moterų buvo daugiau nei vyrų. 

Kai kurie lyčių lygybės aspektai buvo numatyti ir veiksmų programoje „Verslumas ir inovacijos“: 
• Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizės duomenys parodė, jog moterų, kaip verslininkių, 

potencialas Latvijoje nėra pripažįstamas. Tik ketvirtadalis naujai įsteigtų įmonių vadovių yra 

                                                        
113 Patvirtintas 2012 m. sausio 17 d. Vyriausybės nutarimu. 
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moterys. Aktyvesnis moterų įsitraukimas į verslą galėtų padidinti verslo įmonių skaičių iki 30 
įmonių 1000 gyventojų. 

 
2. Neįgalieji 

 
Neįgaliųjų problemų sprendimas yra numatytas dviejose programose – veiksmų programoje  
„Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ bei veiksmų programoje „Infrastruktūra ir paslaugos“. 

VP „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ kalbama apie ribotą neįgaliųjų prieigą prie švietimo bei 
mokymosi visą gyvenimą programų, kurios siūlomos ir neįgaliesiems. Neįgaliųjų darbingumo lygis 
taip pat yra labai žemas – siekia vos 10 proc. 

Geresnės prieigos prie informacijos sukūrimas ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems labiausiai 
pabrėžiamas VP „Infrastruktūra ir paslaugos“. Programa nurodo šiuos pagrindinius tikslinės grupės 
poreikius: 

• Švietimo įstaigų, užsiimančių tęstiniu mokymu, infrastruktūra visiškai nėra pritaikyta negalią 
turintiems asmenims. Taip apribojamos jų galimybės ne tik mokytis, bet ir tobulinti, didinti 
savo kvalifikaciją. 

• Dažnai žmonės, turintys funkcinių sutrikimų, negali dalyvauti organizuojamuose mokymuose, 
nes patalpos ir įranga nėra pritaikytos neįgaliems asmenims.  Taip pat trūksta profesionalių 
neįgaliesiems skirtų reabilitacinių paslaugų. 

• Vaikams taip pat yra ribojamos galimybės dalyvauti bent jau pagrindinio ugdymo procese, 
nes ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių negalią, skaičius kasmet vis didėja. Pagrindinės 
problemos yra švietimo įstaigų, pritaikytų neįgaliems vaikams, trūkumas, netinkamas 
pedagogų parengimas darbui su neįgaliais mokiniais, nepakankamas neįgalių asmenų 
integravimas į švietimo srautus, ribotos neįgalių asmenų galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą 
bei netinkama ir neįgaliesiems nepritaikyta švietimo įstaigų infrastruktūra, įranga, mokymosi 
priemonės. Švietimo įstaigose taip pat trūksta specialistų, išmanančių darbo su neįgaliais 
asmenimis specifiką. 

3. Vyresnio amžiaus žmonės 

Didesnio senjorų užimtumo ir veiklos skatinimo priemonės numatytos veiksmų programoje 
„Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“.  Didžiausias poreikis – atverti darbo rinką vyresnio amžiaus 
žmonėms bei pasiūlyti jiems reikalingą švietimą, padėsiantį pagerinti jų kvalifikacijas. 

Pakankamumas 

Siekiant atsižvelgti į ES Direktyvą Nr. 1083/2006, kurioje kaip vienas iš pagrindinių tikslų 
įvardijamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimas ESF remiamose programose, 
įgyvendinti horizontaliuosius prioritetus buvo numatoma visose trijose veiksmų programose. Šie 
principai buvo įtraukti ne tik į veiksmų programas, bet ir į Nacionalinę bendrąją strategiją bei VP 
priedus – visa tai buvo patvirtina Latvijos Respublikos Ministrų kabineto. 

Siekiant užtikrinti horizontaliojo prioriteto „Lygios Galimybės“ integravimą į ES fondų valdymo, 
įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir viešinimo procesus, buvo numatytos konkrečios procedūros, 
patvirtintos įstatyminiuose aktuose: 

• Ministrų kabineto nuostatai Nr. 419 2007 m. liepos 26 d. „Institucijų, atsakingų už ESF ir SF 
valdymą, veiklos procedūros, skirtos užtikrinti kokybišką planavimo dokumentų ir fondų 
įgyvendinimo procesą“. Šiuo dokumentu Socialinių reikalų ministerijai buvo priskirta 
atsakomybė už horizontalaus prioriteto įgyvendinimą ir lygių galimybių užtikrinimą bei 
neįgaliųjų ir senjorų diskriminacijos mažinimą. 

• Ministrų kabineto nuostatai Nr. 1238 2009 m. spalio 27 d. „ES fondų panaudojimo stebėsenos 
ir vertinimo procedūros“. 
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Be to, Finansų ministerija išleido specialų vadovėlį, kuriame buvo nurodomi pagrindiniai principai ir 
procedūros, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio horizontaliosios politikos įgyvendinimui (Nr. 10.6 
2012 m. gruodžio 17 d.). 

Nors ES fondų parama yra vienintelės lėšos, skirtos lygių galimybių užtikrinimui,  horizontalusis lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principas taip pat buvo integruotas ir į kitų rėmėjų finansuojamas 
programas, tokias kaip EEE fondai/Norvegijos finansinę priemonę bei Šveicarijos-Latvijos 
bendradarbiavimo programą. Taip pat buvo vykdoma vietinės savivaldos bei verslo įmonių remiama, 
į pažeidžiamiausias visuomenės grupes nukreipta NVO veikla. Socialinių reikalų ministerija 
bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už ESF programų administravimą, organizavo 
specialius seminarus projektų pareiškėjams ir asmenims, susijusiems su projektų įgyvendinimu. 
Mokymu metu buvo supažindinama su lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimu ir reikalavimais, 
integruojant šį principą į projektų veiklas. Seminarai, kurie buvo vedami projektų vykdymo etapu, 
daugiausiai buvo skirti projektų vykdytojams, architektams, inžinieriams, statybininkams, nes būtent 
šių profesijų atstovai yra susiję su projekto infrastruktūros pritaikymu neįgaliesiems. 2008–2012 m. 
beveik 3000 asmenų buvo apmokyti, kaip reikėtų lygių galimybių principą integruoti į ES 
finansuojamus projektus. 

Rezultatyvumas ir poveikis 

Kaip rodo 2011 m. programavimo dokumentai, dėl ES struktūrinių fondų investicijų institucijos, 
susijusios su ESF valdymu, pagerino šio horizontaliojo prioriteto įgyvendinimą. Taip pat pagerėjo 
institucijų bei projektų vykdytojų suvokimas ir žinios lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo 
įgyvendinimo srityje. Galima sakyti, jog horizontalieji prioritetai buvo įgyvendinti labiau 
orientuojantis į „neigiamo poveikio nebuvimą“ arba „neutralų poveikį“ nei į aktyvias veiklas, 
nukreiptas konkrečiai į lyčių lygybės, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių integracijos skatinimą. 
Nepaisant to, galima teigti, jog veiksmų programų ir atitinkamų veiklų įgyvendinimas apskritai 
tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo (arba turėjo neutralų poveikį) prie lygių galimybių principo 
įgyvendinimo. 

Lyčių lygybės principo įgyvendinimo analizė atskleidė, jog veiksmų programų veikla turėjo didesnės 
įtakos horizontaliesiems, o ne vertikaliesiems prioritetams. Kitaip tariant, nebuvo numatyta viena 
konkreti veikla, skatinanti lyčių lygybę ir sprendžianti specifines problemas. Tam nebuvo skirta ir 
finansavimo. Kita vertus, buvo vykdyta Europos pakte dėl lyčių lygybės įgyvendinimo numatyta 
veikla: pagerinta darbo aplinka, sumažinta darbo ir šeimos derinimo problema, sumažinta profesinė 
segregacija ir lyčių stereotipai, pagerinta prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų.  

Kalbant apie horizontalaus prioriteto dėl lygių teisių neįgaliems asmenims įgyvendinimą, veiksmų 
programų veikla turėjo įtakos tiek horizontaliems, tiek vertikaliems prioritetams. Kai kurie ESF 
finansuojami projektai buvo orientuoti į vertikalų neįgaliųjų teisių gerinimo aspektą. 22 proc. šių 
projektų buvo nukreipti į neįgaliųjų įtrauktį, 6 proc. – konkrečių problemų neįgaliesiems mažinimą. 
Savo ruožtu 9 proc. horizontalųjį poveikį turėjusių projektų buvo nukreipti į švietimą, 9 proc. į 
užimtumo skatinimą ir 41 proc. į socialinės įtraukties didinimą. Projektai, darę horizontalųjį poveikį, 
nebuvo tiesiogiai nukreipti į neįgaliuosius, tačiau vykdant projektuose numatytas veiklas, žmonės su 
negalia taip pat buvo įtraukiami ir taip buvo ginamos jų teisės. Apskritai, nebuvo vykdyta užtektinai 
projektų, kuriais būtų bandoma spręsti neįgaliųjų švietimo ir užimtumo problemas. Tačiau kai 
kuriuose projektuose numatytos veiklos buvo skirtos patenkinti būtent neįgaliųjų poreikius. 

Panaši situacija susiklostė ir įgyvendinant horizontalų prioritetą dėl vyresnio amžiaus žmonių 
aktyvumo skatinimo – matomas tiek vertikalusis, tiek horizontalusis poveikis, nors horizontalusis 
poveikis čia dominuoja labiau. Pavyzdžiui, iš visų vertinimui atrinktų projektų 59 proc. turėjo 
horizontalųjį poveikį vyresnio amžiaus žmonių užimtumui, o vertikalųjį – tik 0,4 proc. projektų. 
Didžiausia dalis horizontalaus poveikio projektų buvo susiję su švietimu ( 8 proc.) ir užimtumo lygio 
gerinimu (15 proc.). Projektai, skirti gerinti administracinius gebėjimus, apėmė 5 proc., o  projektai, 
skirti skatinti verslumą ir inovacijas – 26 proc. visų projektų. Vertikalusis poveikis senjorų užimtumo 
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skatinimui daugiausiai buvo pasiektas per socialinės įtraukties, mokslo ir užimtumo skatinimo 
projektus. Projektų analizė atskleidžia, jog vyresnio amžiaus žmonių atskirties mažinimui ir 
aktyvumo skatinimui buvo skiriama mažiausiai dėmesio.  

Tvarumas 

ES fondų parama labai prisidėjo prie veiklų, skirtų horizontaliajam prioritetui „Lygios galimybės“ 
įgyvendinti. Pritaikant projektų veiklų infrastruktūrą, buvo sudarytos galimybės socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims įsitraukti į projektų veiklas, įskaitant ir negalią turinčius asmenis. 
Pavyzdžiui, buvo apskaičiuota, jog iš visų ESF remiamų atskirties mažinimo projektų dalyvių, 1,7 
proc. sudarė neįgalieji. O projektuose, tiesiogiai nukreiptuose į diskriminavimo mažinimą, net 16 
proc. visų dalyvių sudarė asmenys, turintys funkcinių sutrikimų (prioritetas 1.4)114. 

2012 m. atlikus apklausas dėl projektų sukurtos infrastruktūros ir aplinkos prieinamumo115, 
išaiškėjo, jog tik 28 proc. visų projektų sukūrė neįgaliesiems prieinamą ir pritaikytą infrastruktūrą, 
organizavo specialias, į tikslinę grupę orientuotas veiklas bei taikė inovatyvius problemų sprendimo 
(aplinkos pritaikymo neįgaliems) būdus. 52 proc. visų projektų buvo pripažinti kaip „iš dalies 
prieinami“, t. y., projektai įgyvendino specifines veiklas, kurios pagerino aplinkos pritaikomumą bei 
prieinamumą prie informacijos neįgaliesiems (daugiausiai asmenims, turintiems judėjimo 
sutrikimų). 2 proc. visų projektų buvo pripažinti kaip „visiškai neprieinami“, t. y., šių projektų 
veikloje nebuvo numatyta jokių specifinių veiklų, kurios palengvintų prieinamumą neįgaliesiems. 
Tokių projektų veiklose neįgalieji negalėjo dalyvauti savo pastangomis, t. y., norint patekti į projekto 
veiklos vietą ar atlikti kokią nors užduotį, jiems reikėjo prašyti kitų žmonių pagalbos. 

Apibendrinant galima teigti, jog ERPF ir SF finansuojamos veiklos, skatinančios lygias galimybes, 
labiausiai yra nukreiptos ne tik į žmones, turinčius negalią, bet kai kuriais atvejais prisideda ir prie 
lyčių nelygybės bei vyresnio amžiaus žmonių atskirties mažinimo. 

Efektyvumas 

2009–2012 m. ESF finansuotose veiklose dalyvavo 600 977 asmenys, iš kurių 59 proc. buvo moterys, 
41 proc. – vyrai116. Taigi, moterų dalyvavimas statistiškai buvo didesnis, nors, pavyzdžiui, 2012 m. 4-
ojo ketvirčio duomenimis, Latvijoje buvo 1 046 900 ekonomiškai aktyvių asmenų, iš kurių moterys 
sudarė 49 proc., vyrai – 50 proc. 117 

2012 m. ESF finansuojamų veiklų įgyvendinime dalyvavo 12 353 asmenys su negalia (iš jų 66 619 
moterų ir 5 734 vyrai), kurie sudarė 6,3 proc. visų dalyvių. Lyginant su ankstesniais metais (4,6 proc. 
2011 m. ir 5,3 proc. 2010 m.), pastebėtas šio skaičiaus kilimas, o tai rodo, kad lygios galimybės 
asmenims su negalia įgyvendinamos geriau. 

2009–2012 m. įgyvendinant ERPF ir SF veiklas, susijusias su horizontaliuoju prioritetu „Lygios 
galimybės“ pasiekti tokie investicijų į infrastruktūrą rezultatai118: 

                                                        
114 Pranešimas apie ES fondų indėlį horizontaliojo prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimui, 2012 m., 
Latvijos Respublikos Socialinių reikalų ministerija.  
115 Mėtinė ataskaita ir rekomendacijos dėl veiklų, turinčių užtikrinti infrastruktūros prieinamumą asmenims, 
turintiems judėjimo, regos, klausos ar psichikos sutrikimų, įgyvendinimą, Latvijos ergoterapeutų esociacija, 
2012 m. 
116 Report on Contribution of the EU Funds for Implementation of the Horizontal Priority „Equal Opportunities“ 
in 2012 
117 Data of the Central Statistical Bureau of Latvia 
118 Report on Contribution of the EU Funds for Implementation of the Horizontal Priority „Equal Opportunities“ 
in 2012 
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• automobilių stovėjimo aikštelės žmonėms su negalia – 82; 
• nuovažos, liftai ir kita įranga asmenims, judantiems su vežimėliu ar stumiantiems vaiko 

vežimėlį – 361, pritaikytų įėjimų į pastatus – 2 902; 
• asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, tinkamų liftų (su gerai matomais mygtukais, 

Brailio raštu užrašytais skaičiais ir garsiniais aukštų pranešimais) – 153; 
• funkcinių sutrikimų turintiems asmenims pritaikytų tualetų – 517; 
• funkcinių sutrikimų turintiems asmenims pritaikytų darbo vietų – 96; 
• funkcinių sutrikimų turintiems asmenims tinkamų kompiuterių ir pagalbinių įrenginių  – 94; 
• funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, vyresnio amžiaus ir vaiko vežimėlį stumiantiems 

asmenims pritaikytų šaligatvių – 159; 
• funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, vyresnio amžiaus ir vaiko vežimėlį stumiantiems 

asmenims pritaikytų viešojo transporto stotelių – 369. 

Tačiau bendrai lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto skatinimo galimybės yra gana ribotos, 
nes lygios galimybės neretai kertasi su veiksmų programų numatytomis veiklomis, kuriose 
horizontaliajam principui nekeliami atskiri tikslai, neteikiamas papildomas finansavimas, 
nenurodomi siektini rezultatai ir tokių rezultatų vertinimo rodikliai. Tokia pati situacija matoma ir 
daugelyje įgyvendinamų projektų, kuomet lygios galimybės įvardijamos tik kaip „šalutinis efektas“, 
kuriam neskiriamas papildomas dėmesys ar lėšos. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu horizontaliojo prioriteto „Lygios galimybės“ įgyvendinimas 
buvo matuojamas remiantis vienu pagrindiniu rodikliu – darbingumo lygio šalyje padidėjimu iki 70 
proc. Tačiau praktikoje šį rodiklį labai sudėtinga išmatuoti, nes užimtumo lygis šalyje priklauso ne tik 
nuo ES fondų intervencijų, bet ir nuo daugelio kitų socioekonominių faktorių. 

Remiantis Ministrų kabineto nurodymais119, atsakomybė už kiekvieno horizontaliojo prioriteto 
įgyvendinimą buvo paskirstyta tarp atitinkamų ministerijų. Socialinių reikalų ministerijai buvo 
priskirta atsakomybė dėl horizontaliojo „Lygių galimybių“ prioriteto įgyvendinimo. Buvo nurodomos 
šios pagrindinės atsakomybės: 

• ES fondų planavimo dokumentų ir teisės aktų, susijusių su lygių galimybių klausimu, 
parengimas; 

• horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo veiklos duomenų rinkimas;  
• nurodymai projektų vykdytojams ir atsakingoms institucijoms apie ES Struktūrinių fondų 

finansuojamų programų įgyvendinimą; 
• detalus metodologijos apie lygių galimybių principą, kaip vieną iš projekto atrankos kriterijų, 

apibrėžimas; 
• institucijų, atsakingų už ES struktūrinių fondų finansuojamų programų įgyvendinimą, 

aprūpinimas reikalinga metodologija ir konsultacijomis apie lygių galimybių principo 
įgyvendinimą; 

• metinio pranešimo apie ES fondų prisidėjimą prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo 
parengimas; 

• pagrindinių horizontalaus prioriteto įgyvendinimo rodiklių parengimas.  

Apibendrinant galima teigti, jog ministerijos vaidmuo daugiau siejamas su konsultavimu ir koordinavimu, 
nei su programų priežiūros užtikrinimu. Ministerija renka bei analizuoja duomenis, gautus iš ES 
Struktūrinių fondų programas administruojančių institucijų, ir prižiūri bendrą lygių galimybių principo 
įgyvendinimą. Tačiau neretai gaunami duomenys yra sunkiai palyginami tarpusavyje, be to dažnai būna 
neįmanoma patikrinti jų patikimumo. 

                                                        
119 Ministrų kabineto nurodymas Nr. 419 2007 m. liepos 26 d. „Dėl institucijų, atsakingų už ESF ir SF 
reguliavimą, veiklos galimybių siekiant užtikrinti procedūrų ir dokumentų programavimo vykdymą“ 
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Remiantis Socialinių reikalų ministerijos išleistais teisės aktais, nurodytomis gairėmis ir metodologija, 
lygių galimybių principas buvo įtrauktas į projektų paraiškos formas, atrankos kriterijus ir stebėseną, už 
kurių įgyvendinimą atsakingos atitinkamos ES struktūrinius fondus administruojančios institucijos. 
Socialinių reikalų ministerija yra pagrindinis informaciją apie lygių galimybių principo integravimą į 
projektus teikiantis šaltinis. 

Kita institucija, atsakinga už ESF finansuojamų programų administravimą, yra Socialinės integracijos 
fondas. Ši institucija integravo lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą į programų paketą, skirtą 
projektų pareiškėjams dėl finansavimo sąlygų, bei išsamiai detalizavo rodiklius, kuriais remiantis bus 
vertinamas horizontaliųjų principų įgyvendinimas. Be to, šis fondas paruošė detalų metodologijos vadovėlį 
projektų paraiškų vertintojams. Vadovėlyje išsamiai paaiškintas kiekvienas projekto atrankos kriterijus, 
įskaitant ir lygių galimybių skatinimo projektus. Kiekviename išleistame dokumente taip pat nurodomi 
šaltiniai, iš kurių būtų galima gauti papildomos informacijos dominančiais klausimais.  

Išvados 

Kalbant apie Nacionalinės bendrosios strategijos horizontalaus prioriteto „lygios galimybės“ rodiklį – 
užimtumo lygio padidėjimą iki 70 proc. (2006 m. pradinė reikšmė – 66,3 proc.) –  galima pagrįstai tikėtis, 
kad jis bus pasiektas per 2007–2013 m. laikotarpį. Visų pirma, nuo 2010 m. statistiniai duomenys rodo 
stabilų užimtumo lygio augimą po tris procentinius punktus kasmet. Antra, pagal Finansų ministerijos 
prognozę, 20–64 m. gyventojų užimtumo lygis 2015 m. pasieks 68,9 proc. Tačiau bus sunku praktikoje 
išmatuoti horizontalaus prioriteto „lygios galimybės“ efektyvumą ir poveikį, nes užimtumo lygis šalyje 
priklauso ne tik nuo ES struktūrinių fondų intervencijų, bet ir nuo daugybės socioekonominių veiksnių. 

Apibendrinant Latvijos patirtį 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, galima išskirti šiuos aspektus:  
• Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, tai, kad veikė viena atsakinga institucija (pvz., ministerija) 

ir buvo atskiras biudžetas lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui, buvo 
teigiamas pokytis, kuris užtikrino, kad šiais klausimais būtų „rūpinamasi“. Įgyvendinant šį 
horizontalųjį prioritetą, Socialinių reikalų ministerijos vaidmuo buvo labiau konsultacinio ir 
koordinacinio, o ne stebėsenos pobūdžio. Didelė šio darbo dalis rėmėsi iš kitų institucijų, 
dalyvaujančių įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamas programas, gautų duomenų 
analize, o šie duomenys ne visada buvo kokybiški ir palyginami. Pvz., ministerijai iškilo 
sunkumų su antrosios VP įgyvendinimo duomenimis, nes pateikti duomenys nebuvo 
pakankamai detalūs. 

• Socialinių reikalų ministerija visoms į ES struktūrinių fondų investicijų paramos 
administravimą įsitraukusioms institucijoms nuolat teikė pakankamą metodinę pagalbą ir 
patarimų, kaip užtikrinti, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų būtų laikomasi per 
visą programos įgyvendinimo ciklą, pradedant ES fondų paramos planavimu, programų 
formulavimu, projektų atranka ir įgyvendinimu, baigiant pasiekimų stebėsena ir poveikio 
vertinimu. 

• Vykdant nuolatinę komunikaciją su institucijomis, dalyvaujančiomis ES struktūrinių fondų 
administravime, projektų vadovais ir paslaugų teikėjais, dalyvaujančiais įgyvendinant 
atskiras projektų veiklas, buvo užtikrinta, kad bus atpažinti lygių galimybių klausimai ir jie 
bus integruoti į skirtingus veiksmų programų įgyvendinimo etapus. Socialinių reikalų 
ministerija pasirūpino gerosios praktikos pavyzdžių, galinčių visuomenei paaiškinti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus, surinkimą ir sklaidą. Tai padidino visuomenės 
supratimą šiais klausimais.  

 
Remiantis 2007–2013 m. patirtimi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimą 2014–2020 m. 
laikotarpiu galėtų pagerinti šie veiksmai: 

• Norint įgyvendinti horizontalųjį prioritetą „lygios galimybės“, reikia, kad aiškūs siekiami 
tikslai ir juos atitinkantys rodikliai, matuojantys, kas pasiekta ir koks padarytas poveikis, 
būtų įtvirtinti Nacionalinėje bendrojoje strategijoje. 

• Reikia planuoti veiklas ir finansavimą, tiesiogiai skirtą tam tikroms grupėms (pvz., moterims, 
asmenims su negalia, vyresnio amžiaus žmonėms). 
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• Reikia nuo pat programinio laikotarpio pradžios aiškiau apibrėžti ir teisės aktuose nustatyti 
visų dalyvių, įsitraukusių į ES finansuojamų programų administravimą ir įgyvendinimą, 
vaidmenis. 

• Reikalinga sisteminė pasiektų rezultatų stebėsena, jų pritaikomumo ir naudingumo 
tikslinėms grupėms įvertinimas (pvz., skirtingoms neįgaliųjų grupėms prieinamos aplinkos 
infrastruktūros patikros). 
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Estijos atvejo studija 

Įvadas 

Atvejo studijos tikslas – nustatyti Estijoje vykdytų ES struktūrinių fondų programų, susijusių su lyčių 
lygybe ir nediskriminavimu, kontekstą, įgyvendinimą bei rezultatus. Ypatingas dėmesys skirtas 
įvardyti sunkumus, su kuriais buvo susidurta programų įgyvendinimo laikotarpiu ir kurie galėjo 
turėti įtakos lyčių nelygybės bei diskriminavimo mažinimo rezultatams. Taip pat buvo išskirti gerųjų 
praktikų pavyzdžiai, kurie prisidėjo prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo 
rezultatų120. 

2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūriniai fondai Estijai suteikė 3,4 mlrd. eurų paramą. 2009 m. 
buvo užsakytas specialus vertinimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, ar dėl vykusios ekonominės 
krizės, numatytose veiksmų programose reikalingi esminiai pakeitimai. Tarpinio vertinimo metu 
buvo nurodyta, jog esminiai pokyčiai nėra reikalingi.  

Nacionalinėje bendrojoje strategijoje 2007–2013 m. pateikiama išsami ES struktūrinių fondų 
investicijų naudojimo Estijoje plano apžvalga.  

Veiksmų programos Estijoje (išsamiau žr. 15 lentelę): 
1. Žmogiškųjų išteklių plėtra (OP HRD, CCI 2007EE051PO001); 
2. Ekonomikos plėtra (OP EE, CCI 2007EE161PO001); 
3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas (OP LE, CCI 2007EE161PO002). 

ESF paramos lyčių lygybei įgyvendinti vertinimas (GHK & Fondazione G. Brodolini 2011: 107) 
atskleidė, jog Estijoje buvo numatyti tik du konkretūs tikslai lyčių lygybei įgyvendinti. ESF VP 
strategijose buvo numatyta palengvinti „moteriškų“ pareigų naštą bei susikoncentruoti į stereotipų 
mažinimą (apimant tiek kultūrinius, tiek socialinius lyčių stereotipus). Remiantis atliktu vertinimu, 
švietimo srityje taip pat buvo vykdomi specialūs projektai, susiję su lyčių lygybės skatinimu. 
Nacionalinėje bendrojoje strategijoje išskiriami strateginiai tikslai: 

1. daugiau išsilavinusių ir aktyvių žmonių (ŽIPVP – ESF); 
2. mokslinių tyrimų ir technologijų kūrimo skatinimas, inovatyvaus ir produktyvaus verslo 

skatinimas (VP DEE – ERDF/SF; ŽIPVP – ESF); 
3. geresnės susisiekimo galimybės (VP LE, VP EE – ERDF/SF); 
4. aplinkos tausojimas (VP LE – ERDF/SF); 
5. vientisa ir subalansuota regionų plėtra (VP LE, VP EE – ERDF/SF); 
6. administracinio pajėgumo didinimas (ŽIPVP – ESF). 

Pagrindiniai Estijos veiksmų programų duomenys. 

Veiksmų 
programų 

sąrašas 

Atsakinga 
institucija 

Požiūris  (integruotas ar 
diferencijuotas) ir įgyvendintos 

priemonės  

Biudžetas (bendra 
suma, ES skirtos lėšos 

bei lėšos skirtos 
konkrečiai 

priemonei) * 
1. Žmogiškųjų 
išteklių plėtra 

Švietimo ir 
mokslo 

Daugiausiai integruotas požiūris, pvz., 
priemonė „Kokybiškas gyvenimas ir 

443 031 706 
 

                                                        
120 Geroji praktika čia apibrėžiama kaip atskira analizės dalis (prioritetas programoje, priemonė ar projektas),  
kuri gali būti perkelta į kitus projektus ir veiklas ir iš kurios galima daug ko pasimokyti. Lyčių lygybė 
apibrėžiama kaip lygus asmenų traktavimas,  įgalinimas ir galimybė lygiomis sąlygomis dalyvauti įvairiose 
viešo ir privataus gyvenimo sferose. Nediskriminavimas apibrėžiamas kaip pastangos išvengti bet kokio 
nepalankaus požiūrio į įvairias tikslines grupes (grupių charakteristikos įvardijamos 16 straipsnyje, įskaitant 
atvejus, kuomet nuostata, kriterijus ar vykdoma praktika įvardijama kaip „neutrali“).  
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ministerija  prailgintas darbo amžius“. Projektai, 
kurie priklausė programai „Lyčių 
lygybės skatinimas“, labiau vadovavosi 
diferencijuotu požiūriu (atsakinga 
Socialinių reikalų ministerija). Gerosios 
praktikos projektai aprašomi 5 priede. 

391 517 329 
 
51 514 377 

2. Ekonomikos 
plėtra 

Žemės ūkio ir 
susisiekimo 
ministerija 

Daugiausiai integruotas požiūris 1 624 517 049 
 
1 463 043 293 
 
161 473 756 

3. Gyvenamosios 
aplinkos 
gerinimas 

Aplinkos 
apsaugos 
ministerija 

Daugiausiai integruotas požiūris 1 778 524 60 
 
1 548 899 259 
 
229 625 344 

*Kodas 69 atspindi tik vieną ESF paramos dalį, remiančią lyčių lygybės įgyvendinimo veiklas, kurių tikslinė grupė yra 
moterys. Šios veiklos dažniausiai yra integruojamos į kitas horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priemones. 
Remiantis 69 kodu, Estija yra žemiau ES vidurkio, kuris yra 3,72 proc. visos lyčių lygybės skatinimui skirtos ESF 
paramos. 
 

Horizontaliųjų programų prioritetinės kryptys ir rezultatai plačiau nagrinėjami 2 priede. Bendras 
biudžeto pasiskirstymas pagal prioritetines VP kryptis 2007–2013 metams pateikiamas 3 priede. 

ŽIPVP prioritetinė sritis yra „Kokybiškas gyvenimas ir prailgintas darbo amžius“. Ši programa apima 
5 mažesnes programas bei ragina rengti projektus  šiomis temomis: 

1. kvalifikuotos darbo jėgos didinimas; 
2. dirbančių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas; 
3. socialinių priemonių, padedančių didinti inkliuziją į darbo rinką, kūrimas; 
4. sveikatos priežiūra; 
5. lyčių lygybės skatinimas (žr. geriausios praktikos projektus 4 priede). 

Nacionalinėje bendrojoje strategijoje (2006: 44) kalbama apie lyčių nelygybę, tačiau žodis  
„diskriminacija“ nenaudojamas:  

Istoriškai ir kultūriškai susiklosčiusi lyčių nelygybės problema tapo iššūkiu socialinėje visuomenės raidoje ir 
ugdyme. Atsiradęs vyrų ir moterų atlyginimų už tą patį darbą skirtumas, didesnė skurdo tikimybė moterims, o 
kartu ir mažesnės pajamos vaikų ugdymui iliustruoja lyčių nelygybės darbo rinkoje problemą bei reikalauja 
pokyčių. Gajūs lyčių stereotipai kelia didelius iššūkius, kuomet kalbama apie darbo ir šeimos derinimą, spartesnį 
moterų verslumo skatinimą bei moterų dalyvavimą priimant sprendimus. Žmogiškųjų išteklių mažėjimui įtaką 
daro jaunų vyrų „iškritimas“ iš švietimo sistemos, kurį sukelia lyčių nelygybė, taip pat aukštas vyrų mirtingumo 
lygis, atsirandantis dėl didesnio polinkio į rizikingus veiksmus. Prie viso to prisideda ir smurtas prieš moteris jai 
artimoje aplinkoje.   

Nacionalinėje bendrojoje strategijoje (2006:36) išskiriamos rizikos grupės, kurių integracija į darbo 
rinką yra labiau komplikuota nei kitų visuomenės grupių. Šios grupės apima: jaunus žmones (nuo 15 
m. iki 24 m.), ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius bei kitataučius.  

Horizontalieji prioritetai apima lygias galimybes, aplinkos apsaugą, informacinės visuomenės 
ugdymą, regioninę plėtrą bei pilietinės visuomenės ugdymą. 

2004–2006 m. Estijai buvo suteikta galimybė pasinaudoti iš viso 1,28 mlrd. eurų parama iš ES fondų. 
Remiantis nacionaliniais prioritetais, Estijoje buvo įgyvendinta 13 EQUAL programos projektų121. 
Įgyvendindamos EQUAL programos projektus, institucijos bei atsakingos NVO gavo naudingos 

                                                        
121 ES parama 63.7 MEEK (15,6466 EEK=1 EUR), nacionalinės lėšos  21.2 MEEK 
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patirties,  kaip kurti partnerystę ir diegti lyčių lygybę bei nediskriminavimą įvairiose veiklose.122  ESF 
paramos lyčių lygybei įgyvendinti vertinimas (GHK & Fondazione G. Brodolini (2011)) atskleidė ESF 
paramos svarbą 2004–2006 m. bei 2007–2013 m. programavimo periodų metu. Tai lėmė ir naujų bei 
inovatyvių veiklų atsiradimą (pavyzdžiui, programų, skatinusių aktyvesnį vyrų dalyvavimą vaikų 
priežiūroje, didesnį darbdavių informavimą apie lygias lyčių galimybes versle ir t. t. ), be kurių lyčių 
nelygybės ir stereotipų problema nebūtų išspręsta. 

Praėjus dviem dešimtmečiams po Pekino konferencijos (1994 m.) ir dešimtmečiui po prisijungimo 
prie ES (2004 m.), Estija vis dar neturi lyčių lygybės įgyvendinimo strategijos. Vis dar trūksta 
bendros vizijos, veiksmų plano ir gairių. Visa tai kartu su menku lyčių nelygybės ir diskriminavimo 
problemų išmanymu sukuria itin sudėtingas sąlygas lygių galimybių įgyvendinimui šalyje. Tokiai 
strategijai parengti reikalingas bendras sutarimas, pasiryžimas ir kompetencija. Nacionalinis audito 
biuras (NAO) parengė specialų pranešimą apie ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą Estijoje 
2004–2006 m. (NAO 2007 m.). Jame taip pat įvertintas ESF priemonės 1.3. „Lygios galimybės darbo 
rinkoje“ įgyvendinimas. Ataskaitoje buvo teigiama, jog veiklos rodikliai nebuvo pakankamai aiškūs ir 
buvo galimos kelios jų interpretacijos. NAO taip pat nurodė, jog numatytus veiklų stebėsenos 
rodiklius buvo sudėtinga palyginti su realia situacija. NAO siūlė (2007 m.) perskirstyti lėšas kai 
kuriems projektams, o nepanaudotos lėšos galėtų būti nukreipiamos į naujus projektus. 

 
Kontekstas 

Viena iš Estijos ambicijų – tapti Šiaurės šalių grupės nare, tačiau kuomet kalbama apie šalies 
socialinės apsaugos sistemą, Estija artimesnė Baltijos šalių modeliui. Remiantis Greve, egzistuoja 
atskiras socialinio aprūpinimo modelis, būdingas Baltijos šalims. Šiam modeliui priklausančiose 
šalyse123 2003 m. socialinei apsaugai buvo skiriama du kartus mažiau lėšų (13,5 proc.) iš BVP, 
lyginant su kitų ES šalių vidurkiu (28 proc.). Baltijos šalyse pensijoms skirtų lėšų dalis buvo 6,4 proc. 
viso BVP, o ES vidurkis siekė 12,3 proc. 

Numatytas ES lygių galimybių užtikrinimo direktyvas Estija įtraukė į nacionalinius teisės aktus. 2004 
m. buvo priimtas Lyčių lygybės įstatymas (GEA), o 2009 m. buvo priimta keletas pakeitimų. 2009 m. 
taip pat buvo priimtas Lygių galimybių įstatymas (ETA). Remiantis GEA, vietinės savivaldos 
institucijos buvo įpareigotos sistemiškai ir tikslingai skatinti lyčių lygybę (vadinamasis 
mainstreaming principas). Savo ruožtu ETA užtikrino teisinę apsaugą asmenims, susiduriantiems su 
bet kokia diskriminacija dėl etninės kilmės, rasės, odos spalvos, religijos ar kitų įsitikinimų, amžiaus, 
negalios ir seksualinės orientacijos. 

Pagrindinis lyčių lygybės įgyvendinimo dokumentas yra „Lyčių lygybės skatinimas 2008–2010 m.“ 
bei „Lyčių lygybės skatinimas 2011–2013 m.“ Lyčių lygybės įgyvendinimas taip pat įvardijamas kaip 
vienas iš Socialinių reikalų ministerijos tikslų. 1996 m. įsteigtas Lyčių lygybės departamentas, tačiau 
jam skirto finansavimo pakako įdarbinti vos 10 asmenų, įskaitant ir asmenis, susijusius su projektų 
įgyvendinimu. 

Pagrindinė lygias galimybes užtikrinanti institucija yra Lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaras 
(2005–2009 m. tai buvo Lyčių lygybės komisaras), o Teisingumo kancleris yra atsakingas už 
problemų, susijusių su diskriminavimu darbo rinkoje, sprendimą. Lyčių lygybės ir lygių galimybių 
komisaras išsako nuomonę (teisiškai nėra privaloma) asmenims, kurie mano, jog patiria 
diskriminaciją. Tarnybos nuostatuose taip pat numatytas įvairiausių privalomų pareigų sąrašas, 
kuriame numatytos įvairios veiklos lyčių lygybės skatinimui. 2013 m. įstaigos darbuotojų skaičius 
išaugo nuo 2 iki 7, be to, komisaras buvo įtrauktas į programavimo laikotarpio ruošimą. Komisaras 

                                                        
122 http://partnership.esflive.eu/files/Estonia%20country%20fiche.pdf  
123 Šalys buvo grupuojamos atsižvelgiant į esminius socialinės apsaugos ir atskirties kintamuosius (2003 m.) 
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pataria ir informuoja vyriausybę, valstybės agentūras ir vietinės savivaldos struktūras klausimais, 
susijusiais su ETA ir GEA įgyvendinimu. 

Be struktūrinių fondų investicijų, itin svarbios ir kitos finansinės programos, skirtos lyčių nelygybei 
ir diskriminavimui mažinti. 2010–2012 m. Socialinių reikalų ministerija ir Lyčių lygybės ir lygių 
galimybių komisaras EU PROGRESS programos rėmuose vykdė projektą „Lyčių aspekto integravimas 
į šalies biudžetą“. Ministerijų ir kitų valstybės įstaigų darbuotojai buvo mokomi, skirstant lėšas 
viešojo sektoriaus intervencijoms, atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą. Smurto prieš moteris problema 
labiausiai buvo sprendžiama pasinaudojant „Daphne“ programos metu gautomis lėšomis124. 
Mokymosi visą gyvenimą programa taip pat prisidėjo prie Estijos visuomenės ugdymo. 

2004–2005 m. buvo vykdomas projektas „Nacionalinių institucijų administracinių gebėjimų lyčių 
lygybės srityje gerinimas“.125 Valstybės tarnautojams buvo organizuojami specialūs mokymai lyčių 
aspekto integravimo tema. 2007–2008 m. buvo vykdomas Estijos–Prancūzijos projektas „Vyrų–
moterų lygybė – principai ir siekiai efektyviam ir tvariam verslui“. Šis projektas buvo finansuojamas 
ES pereinamojo laikotarpio priemonės lėšomis (2006 m.). 

2000 m. svarbias pareigas užimančių valstybės tarnautojų žinios lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
srityje buvo minimalios. 2003 m. buvo suformuota tarpministerinė grupė, kurios darbas buvo 
koordinuoti ir remti lyčių lygybės aspekto integravimą valstybiniu lygmeniu126.  2003–2004 m. buvo 
organizuojami specialūs mokymai šios grupės nariams. Taip pat specialūs mokymai apie lyčių 
lygybės integravimą planuojant struktūrinių fondų investicijas buvo organizuojami valstybės 
tarnautojams.  

Po daugelio metų neaktyvios veiklos 2011 m. buvo atnaujintas tarpministerinės lyčių lygybės 
integravimo ir skatinimo grupės darbas. Viena iš jos veiklų buvo prisidėti prie planavimo programų, 
kurios 2009–2014 m. buvo finansuojamos Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis127.  Pagrindinis 
šios veiklos tikslas buvo įgyvendinti iš anksto numatytą projektą „Lyčių lygybės skatinimas per teisių 
suteikimą ir aspekto integravimą į visuomenės gyvenimą“. Norvegijos finansinio mechanizmo  
struktūrų programų 2009–2014 metams susitarimo straipsnis 2.1.2. numato, jog šalys įsipareigoja 
dalintis visokeriopa informacija, naudinga sėkmingam šios programos funkcionavimui, bei užtikrinti 
aukščiausio lygio skaidrumą, atskaitingumą, efektyvų pajamų naudojimą bei garantuoti gerą 
valdymą, ilgalaikį vystymąsi ir lygias galimybes. Susitarimas laikytis šių principų ir inicijavo minėtą 
projektą. Projekto rėmėjas buvo Lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaras128.  

Lyčių lygybės strategijos, plėtros ir veiksmų plano stygius kartu su dažna ministerijų personalo kaita 
lemia kompetencijų lyčių lygybės srityje trūkumą. Remiantis lyčių lygybės aspekto integravimo ESF 
projektų metu studijomis, lyčių lygybės integravimo principas dažniausiai praktikoje suprantamas 
kaip „pasyvus“ veikimas (projektams keliami reikalavimai dažniausiai apsiriboja neutralios arba 
„padėties nepabloginančios“ pozicijos reikalavimu ir daug rečiau reikalaujama parodyti, kaip 
projektai aktyviai prisidės prie lyčių lygybės skatinimo). 

                                                        
124 Nuo 1999 m. iki 2005 m. „Daphne“ programos rėmuose Estijoje buvo įgyvendinta 17 projektų 
125 Projekto metu buvo bendradarbiaujama su Sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos Moterų reikalų ir lyčių 
lygybės departamentu (Vokietija)  bei su Socialinių reikalų ministerijos Lyčių lygybės departamentu (Estija). 
Projekto trukmė buvo nuo 2004 m. liepos iki 2005 gruodžio. Daugiau informacijos: 
http://gender.sm.ee/index.php?197903741 
126 Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a korraldus nr 776-k «Ministeeriumidevahelise komisjoni 
moodustamine soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks» (RTL 2003, 123, 2004).[Government Regulation No. 
776-k on 27 November 2003.] 
127 Projektų trukmė 2013–2015 m. Daugiau informacijos: 
http://www.svv.ee/failid/Promoting%20Gender%20Equality%20through%20Empowerment%20and%20Mai
nstreaming.pdf, 
128 Programos periodas nuo 2013 m. kovo 25 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
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Egzistuoja poreikis didinti kompetencijas lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais ne tik visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis, bet ir pačioje visuomenėje. Būtent tam studijoje išskirti gerosios 
praktikos projektai, kurie pasižymėjo išskirtiniu požiūriu bei numatė konkrečius tikslus, padėjusius 
skatinti lyčių lygybę (žr. 4 priedą). 

Įgyvendinimas 

Estijos veiksmų programų įvertinimas. 

 VP Žmogiškųjų išteklių 
plėtra (OP HRD) 

VP Ekonomikos plėtra 
(OP EE) 

VP Gyvenamosios 
aplinkos gerinimas (OP 

LE) 
Situacijos analizė + + + 
SWOT analizė - + - 
Prioritetai + + + 
Specialios priemonės + - + 
Kiekybiniai siekiai ++ + ++ 
Papildomumas + - + 
Partnerystė + + + 
Stebėsena ++ ++ ++ 

 

Finansų ministerijos iniciatyva tarp ES struktūrinės paramos administravimo sistemos institucijų 
buvo organizuojamas apsikeitimas informacija. Taip buvo siekiama pagerinti pasiruošimą VP 
vykdymui, įskaitant mokymus, kaip administruoti aktualias internetines svetaines, bendradarbiauti 
su žiniasklaida, rūpintis viešaisiais ryšiais. Finansų ministerijoje nėra eksperto, atsakingo už lyčių 
lygybę ir lygias galimybes – jeigu reikalingas žmogus, turintis kompetencijos šioje srityje, dažniausiai 
kreipiamasi į Socialinių reikalų ministeriją, kurioje dirba už lyčių lygybę ir nediskriminavimą 
atsakingi asmenys. Interviu metu apklausti Finansų ministerijos darbuotojai teigė, jog reikalingi 
specialūs mokymai lyčių lygybės ir nediskriminavimo tema, nes kol kas šių sričių svarba nėra 
pakankamai akcentuojama. Kita vertus, planuojama veikla neturi neigiamo poveikio lyčių lygybei ir 
nediskriminavimui, o pagrindinėse veiklų programose ir projektuose poveikis išlieka neutralus. 
Atlikus poveikio vertinimą, buvo nustatyta, jog įgyvendinant veiklas naudojami specialūs vadovėliai 
ir gairės, susijusios su lyčių lygybės ir nediskriminavimo integravimu. Buvo nustatyta, kad siūlomose 
gairėse  užtenka informacijos, norint suprasti ir įgyvendinti lyčių lygybę ir nediskriminavimą. 

Finansų ministerija, kuri yra atsakinga už SF programų įgyvendinimą, nesulaukė jokių klausimų ar 
nusiskundimų, susijusių su lyčių lygybės ir nediskriminavimo integravimu į projektus ir kitas veiklas. 
Respondentai iš Finansų ministerijos mano, jog klausimų ir nusiskundimų trūkumą paaiškina tai, kad 
ministerijos finansuojamos veiklos ir projektai nėra labai susiję su lyčių lygybe ar nediskriminavimu. 

Atlikta situacijos analizė padėjo nustatyti tikslines grupes ir įvardinti jų poreikius. Estijos Europos 
strategijoje dėl negalios darbo rinkoje išskiriama diskriminacija dėl lyties, užimtumo ir vyrų bei 
moterų darbo užmokesčio skirtumai. Nepaisant to, valdžios institucijos neteikia didelės svarbos 
programų, nukreiptų į  geresnį darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą, moterų verslumo skatinimą, 
švietimo ir mokymų organizavimą, horizontalios ir vertikalios segregacijos atskyrimą, parengimui ir 
įgyvendinimui. 

Verta pažymėti, kad moterų įdarbinimo sąlygų gerinimui buvo skirta tikslinga parama. 
Nevyriausybinio sektoriaus atstovai teigė, jog itin trūksta politinės valios moterų verslumui skatinti. 
Kai kurie respondentai, atstovaujantys NVO ir lyčių lygybės ekspertus, mano, jog vis dar egzistuoja 
kompetencijos trūkumo problema. Trūksta kompetencijos planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo procesuose – tai atsiranda dėl bendros vizijos ir politinės valios nebuvimo. 

Vertinimo ataskaitos ir kai kurių respondentų atsakymai taip pat leidžia abejoti, ar teisingai 
nustatomos tikslinės grupės. Pavyzdžiui, mokymai skirti padidinti išmanymą apie lygias galimybes ir 
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aspekto integravimą į veiklas, tinka kiekvienam, kuris domisi šiomis temomis. Valstybės politikoje 
dažnai numatomos 2 pakopų mokymų programos. Pirmiausia vykdomi „mokytojų“ mokymai, o 
vėliau įgytos žinios paskleidžiamos platesnei auditorijai. Estija yra maža šalis, tad mokymų tinklas 
gali būti labai lengvai plečiamas, o lyčių lygybės ekspertai yra labai gerai žinomi. Toks mokymų 
organizavimo modelis nebūtinai pagerina darbuotojų kompetenciją dėl 2 priežasčių. Ekspertai, 
vedantys mokymus būsimiems „mokytojams“, dažniausiai atvyksta iš kitų šalių. Tokiu atveju 
susiduriama su problema, kuomet ekspertas neišmano konkrečios šalies specifikos, esminių 
problemų. Aukšto lygio valstybės tarnautojams skiriama atskira ekspertų–mokytojų grupė129. 
Tikimasi, jog į tolimesnius projektus bus kviečiami tik itin geros reputacijos lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo ekspertai. 

NAO 2010 m. atliko suaugusiųjų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programų įgyvendinimo bei 
efektyvumo vertinimą. Nors ES struktūrinių fondų investicijos padidino finansinius išteklius, skirtus 
tokioms programoms, auditas ištyrė, jog tokių mokymų organizavimas nebuvo nei koordinuotas, nei 
sistemiškas. Dar daugiau, tokie mokymai beveik neprisidėjo prie darbo jėgos kvalifikacijos gerinimo. 

NAO (2012 m.) atliko auditą, kurio metu buvo aiškinamasi, kaip vietinės valdžios institucijos 
panaudojo ES lėšas, skirtas projektams, kurių metu turėjo būti įsteigti konsultavimo ir informacijos 
centrai, jaunimo dienos centrai130. Vertinime dalyvavo 20 (iš 180) subjektų. Subsidijų panaudojimo 
įvertinimas parodė, jog įgyvendinančios institucijos didžiausią dėmesį sutelkė į tinkamą išlaidų 
panaudojimą ir statybos darbus. Dažniausiai nebuvo bandoma patikrinti, kokį poveikį šių projektų 
rezultatai turėjo viešajam sektoriui ar susidariusių problemų mažinimui. Projektų atrankos procesai 
taip pat nebuvo pakankamai skaidrūs. NAO nurodė rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis turėtų 
būti pagerinta finansuojamų projektų atrankos metodika. Taip pat buvo rekomenduojama sukurti 
detalesnius rodiklius, kurie padėtų išsamiau apibrėžti projektų tikslus, rezultatus ir poveikį 
tikslinėms grupėms. Vertinime dalyvavusios institucijos pažadėjo planuodamos naujojo laikotarpio 
veiklą ir programas atsižvelgti į NAO pateiktas rekomendacijas. 

Keletoje vertinimo ataskaitų buvo pateikti strateginio planavimo proceso trūkumai, kuomet 
numatomi nepakankamai aiškūs veiklų stebėsenos rodikliai (CDP & RAKE 2011; Haaristo et al 2013; 
NAO 2010; NAO 2012). Buvo rekomenduojama parengti išsamią dokumentaciją, kurioje būtų aiškiai 
apibrėžti rezultatų stebėsenos rodikliai naujajam planavimo laikotarpiui. Viename iš vertinimų (CDP 
& RAKE 2011: 7) buvo teigiama, kad dauguma problemų matoma jau rodiklių nustatymo etape: 
„Dabartinės veiklos programose atsispindi silpnas rodiklių (pirmiausia, rezultatų rodikliai, kurie 
turėtų būti tiesiogiai susiję su priemonėmis) tinkamumas pasirinktoms priemonėms įgyvendinti. 
Tokia situacija susiklosto todėl, jog pirmiausia numatomi tikslai ir tik vėliau galvojama apie jų 
įgyvendinimo priemones“.  

Tinkamumas 

Siekiant integruoti lyčių aspektą, reikalingas šios srities išmanymas. Nevyriausybinį sektorių 
atstovaujantys lyčių lygybės ekspertai ir NVO organizacijos yra įsitikinę, jog reikia didinti 
visuomenės informavimą apie lyčių lygybę, keisti šio aspekto įgyvendinimo būdus ir priemones. Tai 
padaryti gali padėti tikslingai įgyvendinami projektai, tokie kaip „Lyčių lygybės skatinimo programa“. 
Vienu metu būtina vykdyti keletą skirtingų iniciatyvų. 

                                                        
129 Kalbėdami respondentai vartoja sąvokas „taip vadinami ekspertai“ arba „naujieji ekspertai“. Panašu, kad 
šiais „mokytojais“ nėra labai pasitikima kaip lyčių lygybės ir nediskriminavimo ekspertais. 
130 Nuo 2004 m.  jaunimo užimtumo gerinimo projektams buvo skirta 168 milijonai eurų 180 Estijos 
savivaldybių. NAO įvertino ne tik naudos gavėjų ir įgyvendintojų veiklas (pvz., Vidaus reikalų ministerija, 
Švietimo ir mokslo ministerija), bet ir už projektų įgyvendinimą atsakingas institucijas (Enterprise Estonia, 

Foundation for Lifelong Learning Development Innove). 
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Pagrindinių valstybės institucijų darbuotojams reikalingi mokymai ir kompetencijos kėlimas tam, 
kad būtų tinkamai kuriami planavimo ir stebėsenos rodikliai lyčių lygybės įgyvendinimo veiksmų 
programose. Taip pat reikalinga lyčių lygybės integravimo strategija, veiksmų planas tam, kad 
atsakingi tarnautojai galėtų sekti numatytas gaires. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
Švietimo ir mokslo ministerija užsakė horizontaliųjų temų gairių parengimą ESF (BDA Consulting 
2009). 

Respondentai negalėjo atsakyti į klausimus, susijusius su kita horizontaliųjų prioritetų tiksline grupe, 
– asmenimis, patiriančiais diskriminaciją ne dėl lyties. Finansų ministerijos atstovai akcentavo, jog 
visi pareiškėjai turi vienodas galimybes teikti pasiūlymus ir nėra diskriminuojami jokiais pagrindais. 
Taip pat buvo pabrėžiama, jog paraiškų teikimo procese numatyti bet kokio diskriminavimo 
apribojimai.  

Kitu programavimo periodu Estija tikisi padaryti daugiau esminių darbų, susijusių su kompleksinių 
problemų sprendimu. Būtent dėl to Estija priklauso lyčių lygybės integravimo tinklui „Gender – 
COP“131. Šio tinklo veikla nukreipta į siekius integruoti lyčių lygybės aspektą į ESF administravimo 
veiklas: planavimą, programavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą.  

Pakankamumas 

Yra keletas gerosios praktikos pavyzdžių, kuomet projekto veiklos priklausė nuo vertinimo rezultatų. 
Be to, buvo vykdomi projektai, orientuoti būtent į lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą. 

Atsižvelgiant į tai, jog Estijoje vyrauja atskirtis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio, buvo vykdoma 
„Lyčių lygybės skatinimo 2008–2010 m.“ programa. Gauti rezultatai buvo pristatyti plačiajai 
visuomenei ir, atsižvelgus į šiuos rezultatus, buvo parengta nauja programa „Lyčių lygybės 
skatinimas 2011–2013 m.“ 

Lyčių lygybę buvo bandoma skatinti ir švietimo sistemoje. Labiausiai buvo koncentruojamasi į 
berniukus ir dažną jų pasitraukimą iš švietimo sistemos. Buvo vykdomi du projektai: „Moksleiviai, ar 
berniukai ir mergaitės?“ (mokslinio tyrimo projektas) bei „Atsimerk, pastebėk, veik“ (buvo išleistas 
vadovėlis bei organizuoti specialūs mokymai mokytojams iš įvairių Estijos miestų). 

Už veiksmų programų kūrimą atsakinga komanda nebuvo pakankamai pasiruošusi integruoti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo aspektą į programas. Tam trūko ne tik pasirengimo, bet ir 
kompetencijos. Programų turinys priklausė nuo prioritetų pasirinkimo bei svarbių institucijų 
tarnautojų kaitos. Pavyzdžiui, generaliniai sekretoriai ir jų pavaduotojai yra svarbūs asmenys 
priimant sprendimus. Institucijose vykstanti tokių darbuotojų kaita neišvengiamai turi daug įtakos 
įvairiems susitarimams, deryboms ir sprendimams.  

ES programa EQUAL (2004–2006 m.) žmonėms, dirbantiems su neįgaliaisiais, suteikė itin vertingos 
patirties. Estijos Žmonių su negalia rūmai yra valstybinė institucija, atsakinga už neįgalių žmonių 
bendradarbiavimą ir bendros veiklos koordinavimą. Stengiamasi kuo labiau atsižvelgti į neįgaliųjų 
poreikius, o rūmai turi vienodai bendradarbiauti tiek su valstybinėmis institucijomis tiek su NVO. 
Rūmų atstovai buvo pakviesti prisidėti ir kuriant 2013 metų SF programą. 

ES struktūrinių fondų investicijos atlieka esminį vaidmenį siekiant skatinti lyčių lygybę ir mažinti 
diskriminavimo mastą visuomenėje. ES fondų parama ir įvairios tarptautinės programos padeda 
lygių galimybių principą integruoti į veiksmų programų ir projektų kūrimą.  

                                                        
131 The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (Gender-CoP) yra bendrija, kurios pagrindinis 

tikslas – integruoti lyčių lygybės aspektą į ESF programą ir projektus. Taip pat svarbu integruoti lyčių aspektą į 
ESF reguliavimo procesus. Taip bandoma pasiekti ES ir nacionalinių vyriausybių numatytus lyčių lygybės 
rodiklius. Daugiau informacijos: http://www.gendercop.com  
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Socialinių reikalų ministerijos ir NVO atstovai mano, jog projektų pareiškėjai ir vykdytojai kol kas 
nėra pakankamai informuojami apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo integravimo reikalavimus. 
Geresnė situacija pastebima projektuose, kuriuose taikomas diferencijuotas požiūris į problemos 
sprendimą. Kalbant apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo integravimą, ko gero, 
tinkamiausiai situaciją apibūdina sąvoka „galvų skaičiavimas“, kuomet tikslinių grupių nariai ir 
projektų dalyviai yra kiekybiškai skaičiuojami, atsižvelgiant į jų lytį ar kitas socialines 
charakteristikas. Konsultacijų ir mokymų poreikis egzistuoja kiekviename lygmenyje. Jeigu norima 
užtikrinti lygias galimybes Europoje, ES reguliavimai taip pat turėtų būti aiškesni ir labiau 
detalizuoti.  

Poveikis  

Vertinti projektų poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimui yra gana 
sudėtinga. Tai lemia menkas lyčių nelygybės problemų išmanymas bei nesugebėjimas susieti įvairias 
mažumas su skurdo problema ar menku atstovavimu.  

Finansų ministerijos atstovai teigia, jog idealaus projekto, kuriame atsispindėtų nepriekaištingas ir 
inovatyvus lyčių lygybės bei nediskriminavimo skatinimas, rezultatai turėtų būti matomi ir 
išmatuojami, o poveikis bent jau minimaliai teigiamas. Nebuvo paminėta jokių konkrečių gerosios 
praktikos projektų. Finansų ministerijos atstovai teigė, jog sėkmingus projektus (įskaitant 
finansuotus ERDF ir SF lėšomis) geriausiai įvardyti galėtų Socialinių reikalų ministerija. 

Vieno projekto vadovė pasakojo apie neteisingą projektų vertinimą. Projektų vertinimo procese 
dalyvavo vertintojų grupė, kurie itin kritiškai žvelgė į mokytojų kompetencijos didinimo lyčių lygybės 
klausimais projektus („Atsimerk, pastebėk, veik“ žr. 4 šaltinį). 

Tikslinės projekto grupės (mokytojų ir pedagogų) vertinimai buvo teigiami. Remiantis dalyvių 
atsiliepimais, sukurti vadovėliai ir organizuoti mokymai buvo labai naudingi ir, pasibaigus projektui, 
vykdytojų komanda buvo vėl kviečiama į mokyklas. Parengti vadovėliai – veiksminga priemonė 
dėstytojų mokymams universitetuose. Taip pat savanoriškai buvo parengta speciali mokymų 
programa, tinkanti visų socialinių mokslų sričių studentams. Tokiu būdu lyčių lygybės aspektas tam 
tikra prasme buvo institucionalizuotas į universitetus ir todėl projektas užtikrino ilgalaikį poveikį. 

Įgyvendinant vieną iš ESF priemonių „Lyčių lygybės skatinimas 2008–2010 m.“ Lyčių lygybės ir lygių 
galimybių komisaro tarnyba išleido specialią publikaciją, kurioje buvo sutalpinti paaiškinimai ir 
komentarai apie Lyčių lygybės aktą. Ši publikacija buvo labai plačiai naudojama ir prieinama tiek 
popieriniu, tiek elektroniniu variantu (Albi et al 2010). Komisarė Margit Sarv ir Lyčių lygybės 
departamento patarėjas juridiniais klausimais buvo pagrindiniai šio leidinio redaktoriai. 

Priemonė „Lyčių lygybės skatinimas“ padėjo inicijuoti įvairių tinklų kūrimą, pavyzdžiui, tinklo, 
užtikrinančio lyčių lygybę darbo rinkoje. Šio tinklo veikloje dalyvauja įvairių NVO, fondų, verslo 
įmonių ir viešojo sektoriaus atstovai. Taip pamažu vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Diferencijuotų ir į konkrečias grupes nukreiptų projektų vadovai dažniausiai pasižymi plačiu srities 
išmanymu ir dažniausiai nesusiduria su rimtais keblumais projektų metu. Didžiausi sunkumai kyla 
projektų patvirtinimo proceso metu – tai gali būti labiau siejama su menka projektų paraiškų 
vertintojų kompetencija lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje. Projektų vadovai, atstovaujantys 
integruotą požiūrį, dažniausiai nesusiduria su problemomis teikiant rezultatų ataskaitas, nes lygios 
galimybės dažniausiai užtikrinamos įgyvendinant „galvų skaičiavimo“ ir „žalos nedarymo“ 
reikalavimą. Tad galima sakyti, kad tokių ataskaitų rengimas dažnai suprantamas kaip formalumas. 

Kol kas nepastebimas polinkis konsultuotis su NVO ar lyčių ekspertais ir tokiu būdu padidinti savo 
išmanymą apie horizontaliuosius prioritetus. Taip pat nebuvo numatyta konkrečių projektų, skirtų 
būtent lyčių lygybei skatinti. Vienintelė sritis, kurioje buvo minima lyčių lygybė – veiksmų programa 
„Kokybiškas gyvenimas ir prailgintas darbo amžius“. Estijos atveju toks įgyvendinimo metodas gali 
būti vertinamas kaip optimalus problemos sprendimo būdas. 
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Siekiant geresnių rezultatų įgyvendinant lyčių lygybę ir nediskriminavimą, reikalingi specifiniai, 
tikslingi projektai, nes kol kas tam, kad šios sritys įgautų didesnę svarbą įgyvendinant projektus, 
trūksta atsakingų institucijų kompetencijos ir atitinkamų resursų. Naujojo laikotarpio programavimo 
periodu tai galėtų būti daroma panašiai kaip ir 2007–2013 m. laikotarpiu. 

Respondentai iš Finansų ministerijos tikisi didesnio susikoncentravimo į tikslinių grupių poreikių 
analizes. Manoma, kad tokių analizių organizavimo atsakomybė turėtų būti Finansų ministerijos 
atsakomybė. Prie poreikių analizių atlikimo taip pat turėtų prisidėti Socialinių reikalų bei Švietimo ir 
mokslo ministerijos. Iš kitų atsakingų institucijų ir organizacijų taip pat tikimasi iniciatyvos. 

Lauringson at al (2011 m.) tyrė mokymų darbo rinkoje poveikio vertinimą. Atlikta analizė parodė, jog 
2010 m. Mokymai, organizuoti moterims, vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims, turintiems žemą 
išsilavinimo lygį, bei laikiniems bedarbiams, buvo daug sėkmingesni nei mokymai, organizuoti 2009 
m. Tiriant mokymų poveikį lyčių aspektu, buvo ištirta, jog kvalifikacijos gerinimo mokymų metu 
moterys gavo daugiau naudos nei vyrai: dalyvavimas mokymuose padėjo įdarbinti daugiau moterų 
nei vyrų, be to mokymuose dalyvavusių moterų pajamos padidėjo (lyginant su pajamomis, jei nebūtų 
dalyvavusios mokymuose). 

Tvarumas 

Respondentai pabrėžė, jog norint palaipsniui pakeisti nusistovėjusias normas, labai svarbu yra veiklų 
tęstinumas. Įrodymais paremtas žinojimas yra pagrindinis įrankis, padedantis keisti įprastą 
nuomonę. Mokytojams skirti mokymai lyčių lygybės tema buvo labai sėkminga iniciatyva, tad 
siekiama panašaus pobūdžio projektus vykdyti ir ateityje. Pirmieji pokyčiai buvo pasiekti visuomenei 
atskleidus vyrų ir moterų uždarbio skirtumus. 2009–2010 m. buvo atlikta nacionalinė apklausa apie 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, o 2011–2013 m. jau buvo organizuojamos įvairios 
veiklos, padėjusios didinti problemos žinomumą. 

Bendradarbiavimas su žiniasklaida taip pat yra svarbus faktorius, padedantis viešinti projektų 
veiklas bei jų rezultatus. Daugelis interviu metu apklaustų asmenų minėjo svarbią lyčių problemas 
atskleidžiančią kampaniją, kurios metu buvo rodomas vaizdo klipas „Ar taip turėtų būti?“ Vaizdo 
klipas buvo ne tik prieinamas internete, bet ir transliuojamas per nacionalinę televiziją132. 
Žiniasklaida dažniausiai yra suinteresuota iš anksto apmokama produkcija. Lyčių lygybės ekspertai 
teigė, jog tokie vaizdo klipai turi daug didesnį poveikį ir pritraukia didesnę auditoriją, kuomet juos 
kuria marketingo ekspertai. Pavyzdžiui, jei vaizdo klipas patalpinamas internetinėje svetainėje, labai 
svarbu susieti jį su atitinkamais raktiniais žodžiais ar konkrečiomis žinutėmis (pavyzdžiui, svetainėje 
youtube.com). 

Efektyvumas 

Projektų paraiškose reikalaujama skirti dėmesio lygių galimybių principui. Įvairiuose programų 
vadovuose ir gairėse buvo aiškinama apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo integravimą į 
planuojamų projektų veiklas, paraiškų formas, tikslus ir t. t. Nepaisant to, vis dar trūksta tokio 
pobūdžio literatūros ir išsamesnių paaiškinimų. 

Nors lyčių lygybė yra suprantama kaip horizontali tema, turinti tam tikrų specifinių, lyčių padėtį 
gerinančių tikslų, šio aspekto integracija į bendrą valstybės politiką išlieka nežymi. Dažniausiai 
vadovaujamasi neutraliu ar netgi lyčių lygybei „aklu“ požiūriu. 

Deja, Ekonominės aplinkos plėtros ir Gyvenamosios aplinkos gerinimo veiksmų programose 
nepavyko rasti nei vieno sėkmingos praktikos projekto, kuriame atsispindėtų integruotas lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo požiūris. Pasak institucijų, atsakingų už projektų atranką, stebėseną ir 

                                                        
132 http://www.youtube.com/channel/UC9G1Wa9Ep3_UuVOkIyX0pSw/videos [žiūrėta 2013 lapkričio 18 d.]  



165 
 

vertinimą, atstovų, atrankos kriterijai, susiję su lyčių lygybe ir nediskriminavimu, pareiškėjams nėra 
pakankamai išaiškinami. Tai susiję su žmogiškųjų išteklių ir srities ekspertų trūkumu. 

Organizuojami mokymai lyčių lygybės ir nediskriminavimo tema turėtų ne tik suteikti pagrindinių 
žinių apie šį prioritetą, bet ir išmokyti pritaikyti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą 
socialinėje, ekonominėje ir politinėje valstybės veikloje. 

Estijoje pastaikė keletas atvejų, kuomet vertintojai negalėjo suprasti, kaip tarpusavyje gali būti 
siejamas skurdas, darbo rinkos problemos ir smurtas prieš moteris133. 

Išvados 

Tarpinėse ataskaitose buvo pateikiami horizontaliojo prioriteto (HP) „Lygios galimybės“ vertinimai. 
Daugiausia tai buvo pagrindinių VP dokumentų palyginimas su veiklų ir projektų ataskaitomis. Lyčių 
lygybės aspekto, kaip vieno iš horizontaliųjų prioritetų sričių, vertinimas buvo labiau formalus. 
2007–2013 m. diferencijuoto ir integruoto požiūrio į lyčių lygybę skirtumas nebuvo nagrinėjamas, 
tad nebuvo priimta ir jokio vieningo sprendimo šiuo klausimu. Kalbant apie administravimo sistemą, 
sunku pasakyti, ar buvo atsižvelgiama į lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą. Buvo teigiama, 
jog vyrai ir moterys turėjo vienodas galimybes dalyvauti organizuojamuose mokymuose ir veiklų 
programavimo bei įgyvendinimo procesuose. Įvairios organizacijos, dirbančios lygių galimybių ir 
žmogaus teisių skatinimo srityse, įgijo nemažai naudingos patirties, kuri galėtų būti naudojama 
planuojant strateginę valstybės politiką ir organizuojant veiklas. Problemos, su kuriomis susiduria 
lyčių lygybės ir lygių galimybių rėmėjai, galėtų būti išspręstos, jei valstybė šioms sritims numatytų 
konkrečią ir aiškią veiklos strategiją. 

ESF paramos panaudojimo lyčių lygybei vertinime buvo apžvelgtos 5 metų veiklos tendencijos. 
Pateiktose išvadose teigiama, jog darbo rinkoje ir sprendimų priėmimo procesuose lyčių lygybės 
integravimas gerėja. Nepaisant to, nepastebimi jokie pokyčiai mažinant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą. Lyčių galimybių skirtumai švietimo ir darbo bei šeimos derinimo srityse kol 
kas išlieka stabilūs. Nerimą kelia darbo rinkoje didėjanti lyčių nelygybė (GHK & Fondazione G. 
Brodolini 2011: 21-24).  2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų poveikis Estijai vis dar yra 
vertinamas, tad negalima pateikti galutinių išvadų. 

16 str. nuostatų įgyvendinimas Estijoje: 
1. Rengiant visas tris veiksmų programas, buvo atsižvelgiama į Bendrųjų nuostatų reglamentą 

1083/2006. Vadovaujantis juo, buvo atlikta lyčių lygybės ir kitų socialinių charakteristikų 
situacijos analizė. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir Ekonominės aplinkos veiksmų programose 
buvo pastebimas didesnis poveikis „Lygių galimybių“ principui nei Gyvenamosios aplinkos 
veiksmų programoje. 

2. Partnerystės principas buvo įgyvendinamas skirtinguose lygmenyse. Socialinių reikalų 
ministerijos Lyčių lygybės departamentas bei kai kurios NVO dalyvavo įvairiose 
konsultacijose. Nepaisant to, tik keletas konkrečių sprendimų ir pasiūlymų buvo įtraukta į 
veiksmų programas. 

3. Buvo nustatyta keletas konkrečių krypčių ir rodiklių lygių galimybių įgyvendinimo srityje. 
Sprendimų priėmėjai, atsakingi už VP kūrimą, nemato lyčių nelygybės ir nediskriminavimo 
kaip rimtos, Estijos visuomenei būdingos problemos. 

4. Vertinimo priemonės (ex-ante vertinimas, tarpinės ataskaitos ir t. t.) suteikė tik formalios 
informacijos apie veiklų, susijusių su lygių galimybių įgyvendinimu, poveikį. Nors lyčių lygybė 
ir priskiriama horizontaliesiems prioritetams, kurių įgyvendinimui numatomos konkrečios 

                                                        
133 RAKE ataskaita (viešai nepublikuojama, prieinama projekto vadovams) 
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veiklos, lyčių lygybės aspekto integravimas į bendrą politiką buvo nežymus, dažnai buvo 
taikomas lyčių lygybei neutralus arba „aklas“ požiūris.  

Sutariama, jog žymiai daugiau dėmesio turėtų būti skiriama lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principo gairių ir reglamentų kūrimui. Jei būtų sukurti aiškūs reguliavimai, kuriais būtų naudojamasi 
veiklų planavimo procese, būtų pasiekiami daug geresni rezultatai. Tikimasi, jog bus gilinamos visų 
institucijų, susijusių su programų kūrimu, administravimu ir koordinavimu, žinios apie Lygių 
galimybių principo įgyvendinimą.  
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Euroopa Sotsiaalfond Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund "Pikk ja kvaliteetne 
tööelu". Meede 1.3.5. "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine" 

 

Interviu sąrašas 

Pavardė Vardas Pareigos Institucija Interviu atlikimo 
data 

Sarv Margit Lyčių lygybės 
komisarė 2005–
2010 

Lyčių lygybės ir lygių galimybių 
komisaro biuras (2005–2009 m. Lyčių 
lygybės komisaro biuras) 

2013 m. spalio 23 d. 
 

Reitelmann Eha Projektų 
vadovė; 
Valdybos narė 
(NVO) 

Estijos moterų asociacijos apskritasis 
stalas (EWAR); 
Estijos moterų globos įstaigų sąjunga 

2013 m. spalio 22 d.  

Laja Reet Valdybos narė Estijos moterų studijų ir išteklių 
centras (ENUT) 

2013 m. lapkričio 13 
d. 
(el. paštu) 

Papp Ülle-
Marike 

Lyčių lygybės 
ekspertas(-ė) 

1996–2005 m.  
Socialinių reikalų ministerijos Lyčių 
lygybės departamentas 

2013 m. lapkričio 27 
d.  

Kanter  Liina Departamento 
vadovė 

Lyčių lygybės departamentas, 
Socialinės apsaugos ministerija 

2013 m. spalio 15 d.  

Sander Käthlin Vyr. teisininkė 
 

Lyčių lygybės ir lygių galimybių 
komisaro biuras (2013 – dabar) 

2013 m. spalio 25 d. 

Ausmees Annelii Patarėja(-s) Finansų ministerija, Struktūrinės ir 
užsienio paramos departamentas,  

2013 m. lapkričio 7 d. 
(el. paštu) 

Merila Urmo Departamento 
vadovo 
pavaduotoja(-s) 

Finansų ministerija, Struktūrinės ir 
užsienio paramos departamentas, 

2013 m. lapkričio 7 d. 
(el. paštu) 

Habicht Maria Konsultantė  Tarptautinio bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų srityje 
departamentas,  
Estijos mokslinių tyrimų taryba 

2013 m. spalio 21 d. 
(komentarai) 

Viik Kadi 
Katharina 

Departamento 
vadovė 2005–
2011 m.  

Lyčių lygybės departamentas, 
Socialinės apsaugos ministerija  

2013 m. spalio 21 d. 
(komentarai)  

Maripuu Lee Projektų vadovė Lyčių lygybės departamentas 
Socialinės apsaugos ministerija  

2013 m. spalio 22 d. 
(komentarai) 

Aunap Meelis Departamento 
vadovas(-ė) 

Struktūrinių fondų departamentas, 
Švietimo ir mokslo ministerija 

2013 m. spalio 22 d. 
(komentarai) 

Tatrik Merlin Departamento 
vadovas(-ė) 

ESF padalinys, Socialinių reikalų 
ministerija 

2013 m. spalio 31 d. 
(komentarai) 

 
1 PRIEDAS. Prioritetinės veiksmų programų kryptys ir poveikis horizontaliosioms sritims 

 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys Veiklos įtaka horizontalioms sritims 
Mokymosi visa gyvenimą Informacinės visuomenės skatinimas yra tiesiogiai užtikrinamas el. 
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programa mokymo formalia edukacija ir konkrečios srities tolimesniu mokymu; taip 
pat teikiant informaciją bei konsultacijas moksleiviams, vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems. Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sumažinti nelygybę 
švietimo sistemoje, dėmesys bus telkiamas ties poreikiu praplėsti vyrų ir 
moterų profesinius ir darbo pasirinkimus, kad būtų užtikrintas lankstesnis 
judėjimas tarp įvairų sričių ir darbų. Abiejų lyčių interesai ir poreikiai bus 
traktuojami vienodai bei bus stengiamasi sumažinti pasenusių lyčių 
stereotipų įtaką (VP ŽIP 2007: 89). 

Žmogiškųjų išteklių 
plėtojimas MTEP srityje 
 

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, bus atsižvelgta į būtinybę 
subalansuoti vyrų ir moterų  – mokslininkų – santykį aukščiausio lygio 
mokslinių tyrimų srityse. Mokslo populiarinimas bus svarstomas 
atsižvelgiant į moterų ir vyrų interesus bei poreikį šiuos interesus plėsti 
(VP ŽIP 2007: 101). 

Kokybiškas gyvenimas ir 
prailgintas darbo amžius 

Tam, kad būtų užtikrintos lygios galimybės, svarbu mažinti horizontalųjį ir 
vertikalųjį vyrų ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje skirtumus, 
subalansuoti vienodas karjeros galimybes moterims ir vyrams, taip pat 
remti darbo ir šeimos derinimo principą, įskaitant skirtumo tarp darbo 
užmokesčių mažinimą. Tam, kad didėtų socialiai pažeidžiamų visuomenės 
grupių (pvz., kitos tautybės asmenys, paleisti kaliniai, ilgalaikiai bedarbiai, 
neįgalieji ir t. t.)  atstovų užimtumas,  bus taikomos būtinos priemonės (VP 
ŽIP 2007: 114). 

Žinios ir įgūdžiai 
novatoriškam verslumui 

Vykdant verslo plėtrą, bus bandoma kuo labiau atsižvelgti į potencialių 
verslininkų poreikius ir konkrečią situaciją. Taip pat bus siekiama mažinti 
egzistuojančią lyčių nelygybę, nedarbą bei skatinti atlyginimų augimą. 
Verslininkai, priklausantys įvairioms socialinėms grupėms, turėtų įkvėpti 
ateities kartas bei skatinti verslumą. (VP ŽIP 2007: 126). 

Administracinių gebėjimų 
didinimas  

Šiomis priemonėmis bus bandoma sukurti lygias galimybes žmonėms, 
dirbantiems mažiau išsivysčiusiuose regionuose. Administravimo 
institucijų kompetencijos didinimas ir sprendimų priėmimas, priklauso 
nuo supratimo apie vyrus ir moteris bei kitas pažeidžiamas socialines 
grupes. Bus organizuojami mokymai apie strategijas ir metodus, kuriais 
galima sumažinti diskriminaciją dėl lyties (ar kitų priežasčių). Specialiai 
parengtos informacijos prieinamumas ir tikslinės informacijos teikimas 
pagerins veiklų stebėsenos kokybę bei prisidės prie geresnio visuomenės 
informavimo (VP ŽIP 2007: 136). 

  
 
Ekonomikos plėtros veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys Veiklos įtaka horizontalioms sritims 
Inovacijų ir įmonių augimo 
skatinimas 

Verslo skatinimo procesų metu bus atsižvelgiama į tikslines grupes, tokias 
kaip moterys, neįgalūs asmenys, imigrantai ir t. t., kurių potencialas 
nebuvo visiškai panaudotas anksčiau. Svarbu per paramos priemonių 
diversifikaciją mažiau privilegijuotoms socialinėms grupėms sudaryti 
lygias galimybes dalyvauti ekonominėje veikloje (VP EP 2010: 77). 

Pagerinti Estijos MTEP 
konkurencingumą vykdant 
mokslinių tyrimų programas 
ir modernizuoti aukštojo 
mokslo ir MTEP institucijas 

Modernizuotos aukštojo mokslo institucijos ir moksliniai centrai, įskaitant 
gyvenamąsias patalpas, esančias mokslo įstaigos teritorijoje, bus 
pritaikytos žmonėms su negalia (VP EP 2010: 94).  

Strateginės svarbos 
transporto investicijos 
ir 
regioninio transporto 
infrastruktūros plėtra 

Plėtojant transporto sistemą, bus atsižvelgiama į įvairių socialinių grupių 
(įskaitant žmones su negalia) įpročius ir poreikius. Tai leis pagerinti 
galimybes integruoti šių grupių atstovus į švietimo sistemą ir darbo rinką 
kartu ugdant žmogiškąjį kapitalą (VP EP 2010: 106, 113). 
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Informacinės visuomenės 
ugdymas 

Informacinės visuomenės plėtra, įskaitant mokymąsi internetu, darbą 
namuose ir elektroninių sprendimų diegimą, palengvins tikslinių grupių 
integraciją (VP EP 2010: 118). 

  
Šaltinis: The Operational Programme for the Development of the Economic Environment, Gegužė 2010. 
 
Gyvenamosios aplinkos gerinimo veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys Veiklos įtaka horizontaliose temose 
Vandens ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtra 

Neturi  poveikio lygių galimybių principui (VP GAG 2010: 78). 

Infrastruktūros plėtra ir 
parama tvaraus išteklių 
naudojimo sistemoms 

Neturi  poveikio lygių galimybių principui (VP GAG 2010: 89). 

Energetikos sektoriaus plėtra Blokinių namų renovacija, pritaikant energijos taupymo mechanizmus, 
turės teigiamą poveikį žmonių, turinčių mažesnes pajamas, ekonominei 
padėčiai, nes šildymo išlaidos šalyje sudaro didžiąją mokesčių dalį (VP 
GAG 2010: 99). 

Vientisa ir subalansuota 
regionų plėtra 

Bus skiriamas didesnis dėmesys infrastruktūros ir viešųjų paslaugų 
plėtrai, įskaitant socialinės rūpybos įstaigų plėtrą (investicijas į vaikų 
priežiūros įstaigas, globos įstaigas, prieglaudas moterims ir vaikams). 
Tokios įstaigos, kaip socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros ir 
įdarbinimo centrai, yra tiesiogiai susijusios su lygių galimybių užtikrinimu 
(OP GAG 2010: 108). 

Švietimo infrastruktūros 
plėtra 

Bus renovuojamos profesinio mokymo įstaigos ir tokiu būdu pritaikytos 
ribotą judėjimą turintiems asmenims, kartu pagerinant žmonių su 
specialiais poreikiais padėtį (OP GAG 2010: 126). 

Sveikatos ir socialinės 
priežiūros infrastruktūros 
plėtra 

Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos paslaugos turi būti vienodai 
užtikrintos visoms socialinėms grupėms (OP GAG 2010: 136). 

  
Šaltinis: Operational Programme for the Development of the Living Environment, 2010 m. gegužė 
 
2 PRIEDAS. VP skirtos lėšos (EUR). 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys ES Investicijos  Nacionalinis 
finansavimas 

Bendra suma  

Mokymosi visą gyvenimą 
programa 

56 460 605 9 963 636 66 424 241 

Žmogiškųjų išteklių 
plėtojimas MTEP srityje 

102 754 815 14 843 688 117 598 503 

Kokybiškas gyvenimas ir 
prailgintas darbo amžius 

127 887 209 22 568 331 150 455 540 

Žinios ir įgūdžiai 
novatoriškam verslumui  

74 648 806 0 74 648 806 

Administracinių gebėjimų 
didinimas ** 

21 587 565 2 764 489 24 352 054 

Horizontali techninė pagalba 7 787 318 0 7 787 318 
Techninė pagalba 391 011 1 374 233 1 765 244 
Iš viso  391 517 329 51 514 377 443 031 706 
    

*Turėtų būti pridėta 18 662 201 EUR privataus finansavimo 
** Turėtų būti pridėta 113 621 EUR privataus finansavimo 
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Ekonomikos plėtros veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys ES Investicijos  Nacionalinis 
finansavimas 

Bendra suma  

Inovacijų ir įmonių augimo 
skatinimas 

424 309 435  8 972 444  433 281 879  

Estų konkurencingumo 
gerinimas 

310 223 307  54 745 290  364 968 597  

Strateginės svarbos 
transporto investicijos 

525 397 290  92 717 169  618 114 459  

Regioninio transporto 
infrastruktūros plėtra 

110 523 614  0  110 523 614  

Informacinės visuomenės 
ugdymas 

62 633 416  0  62 633 416  

Horizontali techninė pagalba 28 553 498  5 038 853  33 592 351  
Techninė pagalba 1 402 733  0  1 402 733  
Iš viso  1 463 043 293  161 473 756  1 624 517 049  

 
Gyvenamosios aplinkos gerinimo veiksmų programa 

Prioritetinės kryptys ES Investicijos  Nacionalinis 
finansavimas 

Bendra suma  

Vandens ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra 

626 334 156  93 617 551  719 951 707  

Infrastruktūros ir paramos 
sistemų panaudojimo stabiliems 
ištekliams plėtra 

92 032 774  9 749 659  101 782 433  

Energetikos sektoriaus plėtra 28 760 241  0  28 760 241  
Vientisa ir subalansuota regionų 
plėtra 

388 582 823  68 573 439  457 156 262  

Švietimo infrastruktūros plėtra 212 765 713  1 188 193  213 953 906  
Sveikatos ir socialinės priežiūros 
infrastruktūros plėtra 

169 110 222  51 457 649  220 567 871  

Horizontali techninė pagalba 28 553 498  5 038 853  33 592 351  
Techninė pagalba 2 759 832  0  2 759 832  
Iš viso  1 548 899 259  229 625 344  1 778 524 60 

 

3 PRIEDAS. Gerosios praktikos projektai. 

Iš daugelio sėkmingų projektų buvo keletas, kurių rezultatai turėjo itin teigiamą poveikį lyčių lygybei, ir 
užtikrino poveikio tęstinumą. Šie projektai buvo įgyvendinami pagal veiklos priemonę 1.3.5. „Lyčių 
lygybės skatinimas“. Šios priemonės tikslas – pristatyti teisinius aktus, skirtus lyčių lygybės užtikrinimui, 
supažindinti darbdavius ir darbuotojus su lyčių lygybės specifika bei integruoti lyčių lygybės aspektą į 
darbo rinką ir švietimo sistemą. Iš viso pateikiami 3 projektai, tačiau pirmieji du gali būti suprantami kaip 
vienas bendras projektas. 

Projektas Atsakingos 
institucijos 

Projekto aprašymas VP 

Moksleiviai, ar 
berniukai ir 
mergaitės? 

Innove (tarpinė 
institucija), 

Socialinių reikalų 

Mokytojų ir pedagogų kompetencija lyčių lygybės 
klausimais (tiriamasis projektas) 
 
Rezultatai: straipsnių rinkinys, paskelbtas 
http://www.enu.ee/lisa/463_2013_04_kas_opilased_v

OP 
HRD 

ESF 
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 ministerija 
(įgyvendinanti 

institucija) 

oi_poisid_ja_tudrukud_sisu.pdf   
http://www.enu.ee/lisa/468_Kas_opilased_voi_poisid_
ja_tydrukud_Artiklikogumik.pdf 
Vykdytojas: Estijos moterų asociacijos apvalusis stalas 
(EWAR)  
Partneriai: Talino Universitetas ir Saar Poll Ltd 
Trukmė: 2010 12 01 iki 2012 05 31 
Projekto vadovė: Eha Reitelmann 
Komanda: Ülle-Marike Papp, Tiiu Kuurme, Gertrud 
Kasemaa, Elo-Maria Roots, Andrus Saar, Riina Kütt 

 

„Atsimerk, 
pastebėk, veik“ – 

mokytojų ir 
mokyklų 

informuotumo 
didinimas lyčių 

lygybės, kovos su 
stereotipais 

švietimo 
sistemoje ir 

darbo rinkoje 
temomis  

Innove (tarpinė 
institucija), 

Socialinių reikalų 
ministerija 

(įgyvendinanti 
institucija) 

Tikslas: didinti Estijos mokytojų žinias apie neigiamą 
lyčių stereotipų poveikį berniukų ir mergaičių  
karjeros perspektyvoms bei suteikti reikalingų žinių 
kaip kovoti su šiais stereotipais. Dalyviai: daugiau nei 
300 mokymų dalyvių bei 2000 asmenų, 
pasinaudojusių išleista literatūra.  
Projekto metu buvo siekiama supažindinti švietimo 
sistemos atstovus su lyčių stereotipų kuriamomis 
problemomis, jų įtaka tolimesniam moksleivių 
gyvenimui ir karjerai. Taip pat suteikti reikalingos 
literatūros šia tema, kartu ją integruojant į mokymosi 
procesą.  Lyčių lygybės tema buvo numatyta ir 
tolimesniuose mokytojų mokymuose, taip užtikrinant 
šio projekto tęstinumą. 
Tikslinė grupė: darželių, mokyklų ir gimnazijų 
mokytojai, vadovai bei švietimo sistemos darbuotojai 
iš 10-ies Estijos savivaldybių.  
Vykdytojas: Estijos moterų asociacijos apvalusis stalas 
(EWAR) 
Trukmė: nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. spalio 
31 d. 
Biudžetas: 41,491 eurų  
Projekto vadovė: Eha Reitelmann 
 
Daugiau: 
http://esfprojektid.sm.ee/index.php?id=40&L=4&tx_tt
news[tt_news]=61&cHash=3c9860537b0fb4d657045f
f6ecf29fe5 

OP 
HRD 

ESF 

 

Prieš lyčių 
stereotipus 
nukreipta 

žiniasklaidos 
kampanija 

Innove (tarpinė 
institucija), 

Socialinių reikalų 
ministerija 

(įgyvendinanti 
institucija) 

Estijos socialinių reikalų ministerija vykdė kampaniją, 
nukreiptą prieš lyčių stereotipus pavadinimu „Ar taip 
turėtų būti?“ Kampanijos metu buvo parodyti 7 vaizdo 
filmai.  

Prieinama: 
http://www.youtube.com/channel/UC9G1Wa9Ep3_U
uVOkIyX0pSw/videos 

 

Daugiau: www.stereotüüp.ee 
 

OP 
HRD 

ESF 

 

Šaltinis: Priemonė  1.3.5 „Lyčių lygybės skatinimas“ http://esf2007.sm.ee/index.php?id=98  
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Švedijos atvejo studija 

Įvadas 

Švedija pasižymi socialinių paslaugų decentralizacija, todėl lygių galimybių srityje centrinei valdžiai 
daugiausiai tenka įstatymų leidybos ir priežiūros vaidmuo. Nepaisant Švedijos gerovės modelio 
pasiekimų, jis kartais kritikuojamas dėl to, kad neprisideda prie ekonominės ir politinės galios 
netolygumų mažinimo: lyčių nelygybė istoriškai buvo suvokiama kaip „moterų problema“, išteklių 
stygius ir kaip per mažas prisitaikymas prie vyriškų standartų. Remiantis tokia samprata, įgyvendinti 
valstybinio ir vietinio lygmens projektai, kurių tiksline grupe tapo moterys ir merginos. Tačiau 
valdžia neturėjo patirties, kaip efektyviai spręsti šią problemą ir tiesiog prašė privačių įmonių, kad su 
moterimis būtų elgiamasi kitaip.134 Švedija ir Suomija yra vienintelės dvi ES šalys, kurių lyčių lygybės 
indekso reikšmė yra aukšta, o lyčių lygybės prioritetui yra teikiama didelė svarba.135 
 
2007–2013 m. laikotarpiu Švedijoje keitėsi įstatymai, reglamentuojantys lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą. 2009 m. įsigaliojo Įstatymas dėl diskriminacijos (2008:567), kuris sujungė 
anksčiau galiojusius teisės aktus. Jame numatomos ir aktyvios darbo rinkos, ir švietimo politikos 
priemonės, kuriomis siekiama lyčių lygybės ir nediskriminavimo (pavyzdžiui, lygių galimybių planai). 
Šeimos ir darbo derinimo srityje valstybė iki tam tikros sumos moka vaiko priežiūros išmokas, o 
darbdaviai pagal kolektyvines darbo sutartis tėvams moka papildomą atlyginimą. Švedijoje 
egzistuoja gana plati darbuotojo samprata, kuri neretai apima ir savarankiškai ar šeimos versle 
dirbančius asmenis.136  
 
Švedijoje taip pat plačiai paplitusios vaikų priežiūros paslaugos – beveik visi vaikai nuo trejų metų iki 
mokyklinio amžiaus lanko darželius (tačiau trečdalis jame praleidžia mažiau kaip 30 valandų) ir tik 
kas ketvirtas vaikas nuo gimimo iki dvejų metų amžiaus nelanko lopšelio. 8,5 proc. dirbančių moterų 
dėl vaikų ar kitų šeimos narių priežiūros dirba ne visu etatu. Šis skaičius yra keturis kartus didesnis 
nei vyrų, o tai neišvengiamai turi įtakos moterų pajamų lygiui, pensijoms ir kt.137 
 
Švedija, kaip ir kitos Skandinavijos šalys, anksti pradėjo įgyvendinti lyčių lygybės politiką ir sukūrė 
reikiamą infrastruktūrą. Pavyzdžiui, 8 dešimtmetyje politinės partijos savanoriškai į savo įstatus 
įtraukė lyčių kvotas, kurios metams bėgant užtikrino moteriškos lyties politinių atstovių skaičiaus 
išaugimą. Švedija tapo šalimi, kurioje į parlamentą išrinktų moterų procentinė dalis yra viena 
didžiausių pasaulyje (44.7 proc.)138. Šis pavyzdys parodo, kad šalyje vyrauja sutarimas dėl lyčių 
lygybės svarbos ir kad egzistuoja poreikis (prieš imantis veiklų įgyvendinimo) įvertinti situaciją iš 
lyčių lygybės perspektyvos139. Todėl moterų verslumas, kuris 10 dešimtmetyje net nebuvo 
svarstomas, tapo vienu iš pagrindinių klausimų dabartinėje politinėje darbotvarkėje. Nuo 2008 m. 
apie 25 proc. Švedijos verslininkų sudaro moterys, o naujai įkurtų verslo įmonių moterų savininkių 

                                                        
134 Eva-Maria Svensson and Åsa Gunnarsson, “Gender Equality in the Swedish Welfare State,” Feminists@law 2, 
no. 1 (2012): 1–27. 
135 GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender 
Equality. Synthesis Report (Birmingham: Commissioned by European Commission, Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2011). 
136 Sacha Prechal and Susanne Burri, Gender Equality Law in 33 European Countries. Update 2010 (European 
Network Of Legal Experts In The Field Of Gender Equality. Commissioned by European Commission 
Directorate-General for Justice Unit JUST/D/2 Theme Equal Treatment Legislation, 2011). 
137 Janneke Plantenga and Chantal Remery, “Work Family Reconciliation: In Search of Reliable Statistics and 
Meaningful Indicators” (presented at the NOE meeting: Reconciling Work and Welfare in Europe, Warsaw, 
2007). 
138 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2012.  Insight Report, 2012. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf, accessed 16 October 2013. 
139 GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender 
Equality. Synthesis Report. 
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procentinė dalis dar didesnė – 32 proc.140 Tačiau paslaugų sektoriuje, kuriame moterys yra itin 
aktyvios, steigiamos smulkios įmonės nėra laikomos tokiomis vienodai svarbiomis kaip kitų sektorių. 
Toks paslaugų sektoriaus sumenkinimas formuoja tam tikrą požiūrį į moteris, kuris vėliau pasireiškia 
įvairių situacijų metu, pavyzdžiui, vertinant jų verslo koncepcijas ar finansavimo galimybes. Grynasis 
moterų turtas buvo ir vis dar yra mažesnis už vyrų. Dėl šios priežasties lyčių aspekto integravimas 
Švedijoje yra naudojamas kaip pagrindinė priemonė siekiant lyčių lygybės politikos tikslų. 
 
Lyčių lygybės ministras koordinuoja lyčių lygybės politiką visoje vyriausybėje. Kiekvienas ministras 
yra atsakingas už lyčių lygybės integravimą savo valdymo srityje. Lyčių lygybės skyrius, atskaitingas 
lyčių lygybės ministrui, yra atsakingas už vyriausybės veiklos lyčių lygybės srityje ir specialių lyčių 
lygybės iniciatyvų koordinavimą, taip pat metodų, skirtų vyriausybės lyčių lygybės politikos 
įgyvendinimui, tobulinimą. Kiekvieno lėno administracijos taryboje dirba ekspertas lyčių lygybės 
klausimais. Lygybės ombudsmenas prižiūri, kad būtų laikomasi antidiskriminacinių įstatymų ir 
tėvystės atostogų įstatymo. Taip pat egzistuoja taryba prieš diskriminaciją, kuri darbdaviams ir 
pedagogams gali skirti baudas, jeigu jie nesiima veiksmų, užkertančių kelią diskriminacijai, 
pavyzdžiui, dėl lyties141. 
 
Švedijoje asmenų su negalia skaičius siekia apie 1,5 mln. Pagrindinis neįgaliųjų integracijos į 
visuomenės gyvenimą politikos tikslas – užtikrinti, kad šie žmonės galėtų patys priimti ir įgyvendinti 
sprendimus dėl savo gyvenimo, todėl ši politika laikoma žmogaus teisių ir demokratijos, o ne 
socialinių reikalų dalimi. Švedijos vyriausybė priima teisės aktus ir per ministerijas įgyvendina 
strateginius įsipareigojimus švietimo ir užimtumo srityje, apskritys rūpinasi sveikatos priežiūra, o 
savivaldybės – švietimu ir socialinėmis paslaugomis. 2011 m. priimta nauja strategija dėl neįgaliųjų 
teisių, kuri bus taikoma iki 2016 m. Paramos ir paslaugų asmenims, turintiems tam tikrų funkcinių 
sutrikimų, įstatymas numato, kad, esant poreikiui, žmonės su sunkia negalia gautų nemokamą 
asmeninę pagalbą, įskaitant atstovavimą asmenims su protine negalia. Teisinė sistema, transportas ir 
informacinės technologijos išskirtos kaip sritys, kurioms reikia ypatingo dėmesio, todėl šalyje buvo ir 
yra vykdomos įvairios iniciatyvos. Pavyzdžiui, Švedijos prokuratūra 2010 m. išanalizavo savo 
informacijos sklaidą ir įsisavinimą tarp negalią turinčių nusikaltimų aukų. Šalyje peržiūrimas 
Neįgalumo ir viešojo transporto įstatymas. Savivaldybės rūpinasi gyvenamųjų namų pritaikymu, taip 
pat nuo 1963 m. neįgaliems asmenims yra subsidijuojamas automobilių įsigijimas. Neįgaliųjų teises 
Švedijoje gina Švedijos neįgaliųjų federacija, apie 60 organizacijų gauna vyriausybės finansinę 
paramą savo veikloms.142 
 

Veiksmų 
programos 

Atsakinga institucija Požiūris (integruotas 
ar diferencijuotas) 

Biudžetas 
(bendras ir 
ES lėšomis 

finansuojama 
dalis) 

1.   „Vakarų 
Švedija“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  165 022 776  
(ES dalis: 63 
565 567) 

                                                        
140 Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket), ALMI Företagspartner AB and the 
Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA), Women’s entrepreneurship in Sweden. 2009. 
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1290&pageIndex=0, accessed 16 October 2013. 
141 Statistics Sweden, Women and men in Sweden 2012. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201ENG.pdf, accessed 16 October 
2013. 
142 Švedijos oficialusis portalas, http://sweden.se/society/swedens-disability-policy/#start [žiūrėta 2014-01-
09] 
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2. „Skonė-
Blekingė“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  141 390 130  
(ES dalis: 70 
690 065) 

3. „Smolandas ir 
salos“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  168 640 511 
(ES dalis: 67 
442 370) 

4.  „Centrinės 
Švedijos rytinė 
dalis“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  195 394 937 
(ES dalis: 81 
028 706) 

5.  „Stokholmas“ Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  87 668 801 
(ES dalis: 37 
571 270) 

6.  „Šiaurės 
Švedija“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  485 274 164 
(ES dalis: 242 
637 082) 

7. „Centrinės 
Švedijos 
šiaurinė dalis“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  389 876 876 
(ES dalis: 194 
987 837) 
 
 

 

8. „Šiaurinės 
dalies vidurinė 
Švedija“ 

Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūra 

Daugiausiai integruotas  353 235 666 
(ES dalis: 176 
617 833) 

9. Nacionalinė 
struktūrinio 
fondo 
programa, 
skirta 
regioniniam 
konkurencingu
mui ir 
užimtumui 
(ESF) 2007–
2013 m. 

Švedijos ESF Taryba 
(vyriausybės agentūra prie 
Darbo ministerijos) 

1 ir 2 prioritetinėms 
ašims skirtos 
rekomendacijos užkirsti 
kelią ir kovoti su 
diskriminacija ir 
atskirtimi darbo rinkoje. 
Kiekviena prioritetinė 
ašis turėtų taikyti bent 
vieną iš šių 
rekomendacijų. 

 

 
 
Įgyvendinimas 

Švedijos struktūrinių fondų paramos įgyvendinimui nustatyti keturi nacionaliniai strateginiai 
prioritetai: 

• inovacijos ir atsinaujinimas; 
• prieinamumas; 
• gebėjimų pasiūla ir darbo jėgos pasiūlos gerinimas; 
• strateginis tarptautinis bendradarbiavimas. 

 
Pirmieji du prioritetai finansuojami iš ERPF programų. ERPF programas Švedijoje administruoja 
Švedijos ekonominės ir regioninės plėtros agentūra. Šalyje iš viso yra aštuonios regioninės 
programos, kurių pagrindiniai prioritetai – verslumas, tinkama aplinka inovacijoms ir prieinamumas. 
Ypatingas dėmesys skiriamas šiaurės Švedijai ir pagrindiniams miestams. Trečiąjį prioritetą 
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įgyvendina ESF finansuojamos programos, kurias administruoja Švedijos ESF taryba. Lyčių aspekto 
integravimu rūpinasi Švedijos vadovaujami trys stebėsenos komitetai. 
 
Švedijoje tiesiogiai lyčių lygybei įgyvendinti skirtų veiklų santykis su visomis ESF veiklomis yra 
žemesnis už ES vidurkį, bet bendras lyčių aspekto integravimo ir partnerystės organizavimas 
vertinamas geriau nei daugelio ES šalių. Lyčių lygybės srityje ESF veikloms nustatytas vienintelis 
strateginis tikslas – kova su lyčių stereotipais. Finansuojamos priemonės kovai prieš horizontalią ir 
vertikalią lyčių segregaciją ir daugialypę diskriminaciją. Skirtingai nei kitose ES šalyse, Švedijoje 
atliktas vertinimas neaptiko ESF veiklų, kuriomis skatinamas lengvesnis moterų patekimas į darbo 
rinką, – greičiausiai dėl to, kad šios srities rodikliai Švedijoje ir taip yra aukšti. Švedijoje nepriimtos ir 
69 bei 73 išlaidų kategorijos, todėl pagal jas neskaičiuojama, kokia struktūrinių fondų lėšų dalis 
tiesiogiai prisidėjo prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Tačiau 2009 m. suorganizuotas lyčių 
aspekto integravimo projektas, kurio įgyvendinimo metu pareiškėjams ir projektų vykdytojams 
pasiūlyti mokymai, metodologijos, parama ir patarimai, kaip atsižvelgti į lyčių lygybės prioritetą. 
Paaiškėjo, kad projektų vykdytojams trūko lyčių aspekto integravimo kompetencijų.143 
 
Siekiant padidinti supratimą apie lyčių aspekto integravimo principą, Švedijos veiksmų programoms 
yra įprasta, kad, pildant paraiškas, projektai turi atsižvelgti į horizontalias temas. Pavyzdžiui, šalyje 
reikalaujama, kad pareiškėjai įvertintų savo projekto poveikį lyčių lygybei, integracijai, įvairovei ir 
aplinkai. Pareiškėjai taip pat turi nurodyti, ar jų projektas tiesiogiai siekia skatinti lyčių lygybę ar 
integraciją ir įvairovę, ar jų projektas turi teigiamą ar neigiamą poveikį. Teigiamas poveikis nėra 
privalomas, tačiau priemonės, kurių būtų imtasi siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį, turėtų 
būti nurodytos. Be to, tobulinant projektų atrankos procesą, buvo nustatyta tvarka, jog, jeigu du 
projektai surenka tiek pat taškų, tai prioritetas turėtų būti teikiamas tam projektui, kuris geriau 
įtraukė ir pritaikė lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą. Pvz., „Vakarų Švedijos“ veiksmų 
programoje teikiamas prioritetas moterų ir imigrantų verslumui, taip pat – aplinkos apsaugai. Tačiau, 
kaip ir daugelyje kitų regionų, energetikos ir aplinkosaugos projektų aktualumas vietiniu lygmeniu 
užgožia lyčių lygybės ir įvairovės prioritetą. 
 
Struktūrinių fondų partnerystės (angl. Structural Funds Partnerships) rekomenduoja, kuriuos 
projektus finansuoti, o įgyvendinančios institucijos yra įpareigotos priimant sprendimus šių 
rekomendacijų laikytis. Struktūrinių fondų partnerystės yra sudarytos iš vietinės valdžios atstovų, 
darbo organizacijų, lėnų įdarbinimo tarnybų, interesų grupių ir asociacijų. Tačiau lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo NVO atstovų dalyvavimas nėra visada užtikrinamas. 
 
Projekto pareiškėjai taip pat gali naudotis lengvai prieinamu paraiškos gidu, kuriame yra įtraukti 
nurodymai, kaip į projektą integruoti horizontalias temas. Šiame gide užduodami klausimai, kuriuos 
reikėtų apgalvoti kiekvieno projekto rengimo metu: kokie projekto su lyčių lygybe ar įtrauktimi ir 
įvairove susiję specifiniai tikslai, kokios priemonės turėtų būti naudojamos šiems tikslams pasiekti ir 
kokie tikėtini projekto rezultatai. Gide taip pat nurodomi su horizontaliais kriterijais susiję rodikliai 
ir pabrėžiama, kad į horizontalius kriterijus būtina atsižvelgti visais projekto įgyvendinimo etapais. 
Dėl šios priežasties paramos gavėjai projekto įgyvendinimo stadijos metu turi reguliariai pranešti 
apie padarytą pažangą. Veiksmų programos „Stokholmas“ atveju susitikimai dėl kiekvieno projekto 
yra rengiami du kartus per metus. Šių susitikimų metu aptariami projekto pasiekimai, progresas ir 
aktualios problemos. Be to, įgyvendinančios institucijos surengia visų projektų lyderių susitikimą. Šie 
susitikimai taip pat rengiami du kartus per metus, kad dalyviai galėtų apsikeisti patirtimi ir kad būtų 
skatinamas abipusis mokymasis. Šių susitikimu metu atskira dalis skiriama horizontalių klausimų 
aptarimui. 

 
2009 m. atliktas tinkamumo vertinimas analizavo Švedijos veiksmų programose įtrauktus lyčių 
lygybės klausimus. 

                                                        
143 GHK and Fondazione Giacomo Brodolini, Evaluation of the European Social Fund’s Support to Gender 
Equality. Synthesis Report. 
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Tinkamumas 

Švedijos vyriausybės vykdoma lyčių lygybės politika turi du uždavinius: kovoti ir transformuoti 
sistemas, kurios palaiko lytimi paremtą galios ir resursų pasiskirstymą visuomenėje, ir užtikrinti, kad 
moterys ir vyrai turėtų vienodą galią ir galimybę kurti savo pačių gyvenimus144. Todėl vyriausybė 
siekia, kad: 
1) sprendimų priėmimo proceso metu tarp moterų ir vyrų būtų tolygus galios ir įtakos 
pasiskirstymas; 
2) švietimo ir darbo užmokesčio srityje egzistuotų vienodos galimybės ir sąlygos; 
3) neapmokama namų ruoša ir priežiūra būtų tolygiai paskirstyta; 
4) vyrų smurtas prieš moteris suvaldytas.  
 
Šie tikslai nuosekliai dera su ES 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija, kurioje išdėstytos 
šios prioritetinės sritys145: 

� vienoda ekonominė nepriklausomybė vyrams ir moterims; 
� vienodas užmokestis už vienodą arba vienodos vertės darbą; 
� lyčių  lygybė priimant sprendimus; 
� orumas, neliečiamumas ir smurto dėl lyties panaikinimas; 
� lyčių  lygybė už Europos Sąjungos ribų. 

 
Lyčių aspekto integravimui reikalingos specialios žinios. Švedijoje išleisti gidai, skirti paaiškinti, kaip 
integruoti horizontalius kriterijus, galiojančius visoms šalies veiksmų programoms146. Svarbu tai, kad 
tokie mokymai ir patarimai tapo galimi dėl ERDF ir ESF programų administravimo koordinavimo. 
ERDF finansuojamų veiksmų programų administravimui nėra skiriama tiek resursų, kad būtų galima 
užtikrinti tokią metodinę pagalbą. Todėl išnaudojami įvairių ESF finansuojamų priemonių ir 
iniciatyvų privalumai. Tačiau tokios iniciatyvos gali būti naudojamos tik tam tikru lygiu. Pavyzdžiui, 
įgyvendinant ESF finansuojamus projektus, įprasta sudaryti sutartį su organizacija, kuri projektams 
teiktų „procesinę pagalbą“ (įskaitant pagalbą horizontalių klausimų integravimo metu). Tačiau tokia 
parama nėra galima ERDF projektuose. Vykdant veiksmų programą „Stokholmas“, vadovaujančiai ir 
įgyvendinančioms institucijoms buvo surengti mokymai apie „integracijos ir įvairovės“ horizontalų 
principą, o pareiškėjams ir projektų vykdytojams buvo sudaryti specialūs vadovai, kurie buvo 
patalpinti oficialioje veiksmų programos svetainėje. „Švedija-Norvegija“ veiksmų programoje 
teigiama, kad lėnų administracijos tarybose ir savivaldybių institucijose dirba lyčių ekspertai. Šie 
žmogiškieji ištekliai turėtų būti panaudojami veiksmų programos įgyvendinimo metu. Pavyzdžiui, 
Lillemor Landsten, specialioji patarėja lyčių lygybės klausimais Jemtlando administracijos taryboje, 
programos projektui teikė reikalingus komentarus. 
  
Rezultatyvumas ir poveikis 

Projektai, kurie tiesiogiai integruoja ir sprendžia horizontalias sričių problemas, paprastai yra 
įgyvendinami institucijų, kurios toje srityje turi ilgalaikę patirtį. Taip yra todėl, kad šių projektų metu 
įgyvendinamos valdymo iniciatyvos, kurių nauda pajaučiama ir už projekto ribų. Pavyzdžiui, 
projektas „Žmonių, turinčių funkcinių sutrikimų, gyvenimo kokybės gerinimas pasitelkiant fizinę 
veiklą“ leido atnaujinti sportinę įrangą (čiuožinėjimo, slidinėjimo ir biatlono) taip, kad ja galėtų 

                                                        
144 Ministry of Integration and Gender Equality, „The Swedish Government’s gender equality policy“. August 
2009. http://www.government.se/content/1/c6/13/07/15/8a48ffb6.pdf, [žiūrėta 2013 spalio 16 d.].  
145 Regeringskansliet (the Government Office of Sweden), „Gender equality in the EU“. 
http://www.government.se/sb/d/14306/a/159233, [žiūrėta 2013 spalio 16 d.]. 
146 Horizontal criteria guides, 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/ansokaomprojektmedel/handledningforifyllandeavproj
ektansokan/kapitelhandledning/11horisontellakriterier/guiderhorisontellakriterier.4.21099e4211fdba8c87b
800016856.html, accessed 16 October 2013. 
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naudotis ir žmonės su negalia. Šiame projekte dalyvaujantys Jemtlando lėno atstovai su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis žmones, turinčius įvairių negalių, dirba virš 
25 metų. Ruošiantis ar įgyvendinant projektą, šie atstovai nesulaukė jokių konsultacijų ar gairių nei iš 
vadovaujančios institucijos, nei iš įgyvendinančių institucijų, tačiau, pasak Švedijos ekonominio ir 
regioninio augimo agentūros atstovės, ilga institucijos patirtis prisidėjo prie sėkmingo šio projekto 
įgyvendinimo. Projekto vykdytojai parengė savo pačių gaires, susijusias su lyčių lygybe ir kitais 
horizontaliais kriterijais. Jie taip pat planuoja surinkti reikšmingus statistinius duomenis ir atlikti 
tikslinės grupės apklausą. 

 
Tačiau, pasak Švedijos regioninės plėtros agentūros atstovės, tik nedidelė dalis priemonių pasiekė 
užsibrėžtus tikslus lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje. ERPF investicijas prižiūrinčios 
agentūros atstovė teigė, kad agentūrai trūko kontrolės mechanizmų, nes net nustačius, kad projektas 
neatitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, finansavimas nebuvo sustabdomas. Taip 
dažniausiai nutiko prioritetiniuose regionų projektuose, kur kokybiški informacinių technologijų ir 
infrastruktūros projektai, atitinkantys regionų prioritetus, buvo finansuojami, net jei juose visiškai 
neatsižvelgta į lyčių integravimo aspektą. Stebėsenos komitetas taip pat nesiėmė iniciatyvos prieš 
tokius projektus. Kadangi Švedijoje ES paramą gana decentralizuotu būdu įgyvendina regionai, 
valstybės institucijos neturėjo svertų, kaip pakreipti investicijas lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
naudai. Vis dėlto ten, kur buvo iškelti kiekybiniai siekiai lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje, jie 
buvo pasiekti.  
 
Projektas „MiA – Kompetencijų įvairovė įmonėse, teikiančiose didesnį konkurencinį našumą“ 
(Mangfoldskompetanse i bedriftene gir ökt konkuranseevne) daugiausiai dėmesio skyrė 
išsilavinusioms, tačiau bedarbėms imigrantėms moterims. Projekto tikslas buvo palengvinti šių 
moterų įsidarbinimą pagal jų išsilavinimą, pasitelkiant specialius mentorystės metodus. Kaip ir prieš 
tai pristatytas projektas, šis projektas išplėtojo su lyčių lygybe susijusias praktikas. Lentelėje žemiau 
pateikiamas kitokio poveikio multiplikatoriaus pavyzdys. 

 
„Moterų verslumo skatinimas“(2008-2011, ERPF) 

Mikrofinansų institutas siekia skatinti ekonomiškai skurdžių moterų verslumą. Šioms moterims 
padedama sukurti verslo planą ir gauti jam reikalingą finansavimą. Projekto tikslinė grupė – 
moterys, kurios neturi darbo arba dirba puse etato, naujai atvykusios imigrantės ir 18–30 m. 
moterys, kurios turi mažai arba neturi jokios darbo patirties. Visos programos metu aukštos 
kvalifikacijos ekspertų komanda moko ir teikia moterims pagalbą. Iš pradžių Mikrofinansų 
institutas buvo užsibrėžęs padėti 80 moterų iš Stokholmo, Sudermanlandijos, Esterjotlando ir 
Vestra Jotalando lėnų, tačiau 2010 m. buvo mobilizuota 110 moterų, turinčių skirtingus 
išsilavinimus ir reprezentuojančių 25 tautybes. Tais pačiais metais 16 iš 110 moterų jau buvo 
pradėjusios savo verslą. Įkvėpti šio projekto, du vietiniai bankai pradėjo teikti mikropaskolas 
žemomis palūkanų normomis arba iš vis be palūkanų. Projektų vadovai taip pat palaiko nuolatinį 
politinį dialogą su vietinėmis valdžiomis, bankais, politikais ir kitomis suinteresuotomis pusėmis 
apie mikropaskolų, kaip priemonės socialinės įtraukties didinimui, naudojimą. Šį projektą galima 
pristatyti kaip gerąją praktiką finansavimo ir mokymų srityje. Iniciatyva apima tiek verslo 
mokymus, tiek mikropaskolas, kurios tapo besiplečiančia pasauline tendencija. Švedijos 
Ekonominio ir regioninio augimo agentūros Tillväxtverket, kuri finansuoja ir valdo daugelį  moterų 
verslumo iniciatyvų Švedijoje, pagalba yra užtikrinamas vykdomų veiklų tvarumas ir 
papildomumas su kitais instrumentais. Tačiau nepaisant šio projekto inovatyvumo, jam pasibaigus, 
Mikrofinansų institutui sudėtinga išsilaikyti komerciškai. 
 

 
 

Tvarumas 

Pradinių veiksmų programų įgyvendinimo stadijų metu buvo sukurti tvarūs partnerysčių tinklai. 
Keletas nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų buvo įtrauktos veiksmų programų rengimo metu, 
įskaitant nacionalinį kaimo veiklos judėjimą „Visi švedai turi gyventi“ („Hela Sverige ska leva“), 
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Neįgaliųjų asociacijų bendradarbiavimo instituciją (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) ir 
Švedijos etninių organizacijų bendradarbiavimo instituciją (Samarbetsorgan för etniska 
organisationer i Sverige). 

 
Patvirtinus veiksmų programas, tik plačiajam viešajam interesui atstovaujantys partneriai dalyvauja 
projektų atrankos ir stebėsenos procese (pavyzdžiui, profesinės sąjungos). Todėl šie partneriai 
dalyvauja struktūrinės paramos partnerystėse ir Stebėsenos komiteto veikloje. Pasak Ulrikos Hektor, 
Švedijos profesinių darbuotojų konfederacijos, atstovaujančios aukštąjį ir specialųjį vidurinį 
išsilavinimą turinčius darbuotojus, atstovės, socialiniai partneriai yra linkę sutarti lygybės klausimais 
ir paremti vieni kitų tikslus. Tačiau interviu metu išaiškėjo, kad kai kuriems partneriams gana 
sudėtinga aktyviai dalyvauti įvairiuose veiksmų programos įgyvendinimo  etapuose, nes jie nemano, 
kad tai formali jų pareiga. Nepaisant to, profesinės sąjungos yra itin suinteresuotos regioninių 
veiksmų programų valdymo struktūrose turėti savo atstovus, nes taip užtikrinamas geresnis abipusis 
supratimas. 
 
Efektyvumas 

Siekiant palyginti atskirų veiksmų programas, Švedijoje buvo ištobulintas procesas, kurio metu 
horizontaliems kriterijams skirti rodikliai buvo atrinkti remiantis Švedijos vyriausybės regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo programoms sukurtomis sąvokomis ir matavimo metodais. 
Patariama, kad visi rodikliai būtų pateikiami pagal lytį, 15–24 m. amžiaus dalyvių ir asmenų su 
neskandinaviška kilme dalį. Šalyje taip pat numatyti poveikio vertinimai, skirti lyčių lygybės ir/arba 
lyčių aspekto integravimo efektyvumo tematikai, o 2009 m. gegužės mėn. buvo atliktas tinkamumo 
vertinimas. Galiausiai bus įvertintas specialusis projektas, remiantis lyčių aspekto integravimą 
projektuose.  

 
Pasak apklaustos Švedijos regioninės plėtros agentūros atstovės, lyginant su ankstesniuoju 
laikotarpiu, buvo stipriai patobulintos pareiškėjams skirtos metodinės ir mokymo priemonės. Tačiau 
daugelis projektų vykdytojų vis tiek nesuprato lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų ir teigė, 
kad jų atveju jie netaikytini. 
 
Sėkmingiau įgyvendinti prioritetus padėjo glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas tiek su ESF 
paramą įgyvendinančiomis institucijomis, tiek su ministerijomis. Pasak Švedijos regioninės plėtros 
agentūros atstovės, agentūra įgyvendina vyriausybės jai patikėtą misiją skatinti horizontaliuosius 
prioritetus (lyčių aspekto integravimą ir aplinkosaugą) – naujuoju laikotarpiu tai bus dar labiau 
pabrėžiama visuose lygmenyse. Naujuoju laikotarpiu taip pat tikimasi sustiprinti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą projektų atrankos metu ir reikalauti, kad projektai, 
neatsižvelgiantys į šį prioritetą, nebūtų finansuojami.  
 
Išvados 
 
Švedija pasižymi ištobulinta institucine santvarka lyčių lygybei įgyvendinti ir partneryste 
pagrįstomis pastangomis nediskriminavimo prioritetui vykdyti. Iš keturių išskirtų investicijų 
prioritetų vienas tenka ESF veikloms. Lyginant su kitomis ES šalimis, Švedijoje mažiau tiesiogiai lyčių 
lygybei įgyvendinti skirtų ESF veiklų, bet aiškesnis ir išsamesnis integruotojo požiūrio 
įgyvendinimas. Tam padeda ilgametė patirtis su atitinkamomis institucijomis ir NVO, stebėsenos 
tinklai. 
 
 
Kaip ir kitose valstybėse, ERPF finansuojamos veiklos atsiliko nuo ESF veiklų lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo prioriteto integravimo požiūriu: nors buvo nustatyta aktualių prioritetų, 
identifikuoti sektoriai, kuriuose reikalingos papildomos pastangos, šie įsipareigojimai įgyvendinimo 
etape „ištirpo“ - juos užgožė kiti horizontalūs prioritetai, tokie kaip regioninė plėtra ir aplinkosauga. 
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Viena pagrindinių Švedijos atvejo pamokų – aktyvus regioninės valdžios įsitraukimas, derinant ESF ir 
ERPF veiklas, ypač kai pagal ERPF reikalavimus neleidžiama finansuoti veiklų, kurios reikalingos 
nelygybei panaikinti. Jų įsitraukimas naujuoju laikotarpiu bus itin svarbus, kadangi bus griežtinami 
atrankos reikalavimai. 
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3 PRIEDAS. LYČIŲ LYGYBĖS IR 
NEDISKRIMINAVIMO PRIORITETO ĮGYVENDINIMO 
STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 
Veiksmų programa 

/ prioritetas 
Stebėsenos rodikliai, susiję su lyčių lygybės ir 

 nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimu 

Veiksmų programoje Veiksmų programų prieduose 

1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa  

1.1. Kokybiškas 
užimtumas ir 
socialinė aprėptis 

1. Sėkmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų 
baigimo pažymėjimai). 

2. Mokyme dalyvavę asmenys. 

3. Bedarbių, įdarbintų per 6 
mėnesius po dalyvavimo 
profesinio mokymo ar/ir 
remiamojo įdarbinimo 
programose, dalis. 

1. Įmonės, parengusios ir viešai 
paskelbusios socialines ataskaitas.  
2. Asmenų, išsilaikiusių savo darbo 
vietoje praėjus 6 mėnesiams po 
projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų 
vienos iš priemonės tikslinės grupės 
projektų dalyvių). 
3. Renginiuose dalyvavę asmenys. 

4. Asmenų, įsidarbinusių projekto 
įgyvendinimo metu ir per 6 mėnesius 
po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų 
vienos iš priemonės tikslinės grupės 
projektų dalyvių). 
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4. Bedarbiai, įgiję profesinę 
kvalifikaciją. 

5. Bedarbiai ir asmenys, kuriems 
gresia nedarbas, įtraukti į 
profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas. 

6. Bedarbiai, įtraukti į remiamojo 
įdarbinimo programas. 

7. Įsidarbinusių neįgaliųjų dalis 
(iš visų baigusiųjų profesinės 
reabilitacijos programą praėjus 6 
mėnesiams po projekto pabaigos). 

8. Neįgalieji, dalyvavę profesinės 
reabilitacijos programose. 

9. Neįgalieji, kurie dalyvavo 
naujose profesinės reabilitacijos 
programose. 

10. Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos programos, 
užtikrinančios profesinės 
reabilitacijos programą-ciklą. 

11. Socialinės rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi 
praėjus 6 mėnesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslinės grupės projektų dalyvių). 

12. Neįgaliųjų, kurie įsidarbino 
arba toliau mokosi praėjus 6 
mėnesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslinės grupės projektų dalyvių). 

13. Nuteistųjų ir asmenų, paleistų 
iš laisvės atėmimo vietų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi 
praėjus 6 mėnesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslinės grupės projektų dalyvių). 

14. Asmenų, sergančių 
priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų 

5. Dalyvavusieji pagal priemonę 
finansuotuose projektuose.  
6. Sėkmingai baigę mokymą socialinių 
įmonių darbuotojai, priklausantys 
tikslinėms grupėms (įgyti kvalifikacijos 
ar mokymo kursų baigimo 
pažymėjimai).  
7. Paremtos neįgaliųjų socialinės 
įmonės. 
8. Mokyti socialinių įmonių darbuotojai, 
priklausantys tikslinėms grupėms. 
9. Paremti neįgaliųjų socialinių įmonių 
darbuotojai, priklausantys tikslinėms 
grupėms.  
10. Įgyvendinti projektai, skirti 
neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
sistemai kurti ir tobulinti. 
11. Sukurta profesinės reabilitacijos 
paslaugų kokybės įvertinimo sistema. 
12. Įgyvendintos rekomendacijos pagal 
atliktus tyrimus ir vertinimus. 

13. Atlikti tyrimai ir vertinimai. 

14. Socialinės rizikos šeimų nariai,, 
kuriems taikytos priemonės, 
skatinančios juos integruotis į 
visuomenę. 

15. Renginiuose (mokymuose, 
seminaruose, kitoje šviečiamojoje ir 
informacinėje veikloje) įgytas žinias 
teigiamai įvertinę asmenys. 

16. Asmenys, dalyvavę renginiuose 
(renkami duomenys apie asmenis, 
dalyvavusius mokymuose, 
seminaruose, kitoje šviečiamojoje ir 
informacinėje veikloje, kurios tikslas – 
išvengti diskriminacijos darbo rinkoje 
ir šių socialinių problemų: 
nusikalstamumo, priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų, smurto 
šeimoje, prekybos žmonėmis ir 
prostitucijos; lyčių lygybės skatinimas, 
moterų ir vyrų lygių galimybių darbo 
rinkoje/ekonominėje veikloje 
užtikrinimas, visuomenės švietimas 
lyčių lygybės klausimais). 

17. Renginiai (renkami duomenys apie 
mokymą, seminarus ir kitą šviečiamąją 



183 
 

ligomis, kurie įsidarbino arba 
toliau mokosi praėjus 6 
mėnesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslinės grupės projektų dalyvių). 

15. Socialinės rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriantys asmenys, 
dalyvavę pagal šią priemonę 
remiamoje veikloje. 

ir informacinę veiklą). 

1.2. Mokymasis visą 
gyvenimą 

1. Mokytojai (bendrasis ugdymas 
ir profesinis mokymas), kurie 
mokėsi pagal neformaliojo 
švietimo programas. 

2. Socialinės rizikos, specialiųjų 
poreikių ir socialinės atskirties 
asmenys, kurie mokėsi pagal 
formaliojo švietimo programas. 

3. Švietimo pagalbos specialistai, 
kurie mokėsi pagal formaliojo 
švietimo programas. 

4. Socialinės rizikos, specialiųjų 
poreikių ir socialinės atskirties 
asmenys, kurie mokėsi pagal 
neformaliojo švietimo programas. 

5. Švietimo pagalbos specialistai, 
kurie mokėsi pagal neformaliojo 
švietimo programas.  

1. Parengta alternatyvaus ugdymo 
galimybių studija. 

2. Sukurti eksperimentiniai 
alternatyvaus ugdymo modeliai. 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, kurie mokėsi pagal 
neformaliojo švietimo programas. 

4. Parengtos specialiosios mokymo 
priemonės. 

 

1.3. Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas 

1. Mokslininkai ir kiti tyrėjai 
(išskyrus studentus), kurie 
mokėsi pagal neformaliojo 
švietimo programas. 

1. Parengtos studijos dėl lyčių lygybės 
moksle skatinimo. 

2. Įtraukta jaunuolių į žinias apie 
mokslą ir technologijas gilinančią 
veiklą.  

1.4. Administracinių 
gebėjimų 
stiprinimas ir 
viešojo 
administravimo 
efektyvumo 
didinimas 

  

2. Ekonomikos augimo veiksmų programa  

2.1. Ūkio 
konkurencingumui 
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ir ekonomikos 
augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra 
2.2. Verslo 
produktyvumo 
didinimas ir 
aplinkos verslui 
gerinimas 

  

2.3. Informacinė 
visuomenė visiems 

  

2.4. Esminė 
ekonominė 
infrastruktūra 

  

2.5. Transeuropinių 
transporto tinklų 
plėtra 

  

3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa  

3.1. Vietinė plėtra ir 
urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas 
turizmo plėtrai 

1. Sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai/moterys. 

 

3.2. Viešųjų 
paslaugų (sveikatos, 
švietimo, socialinių) 
kokybė ir 
prieinamumas 

1. Tikslinių grupių asmenys, gavę 
tiesioginės naudos iš investicijų į 
nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtrą. 

2. Neįgalieji, gavę tiesioginės 
naudos iš investicijų į 
neįgaliesiems skirtos 
infrastruktūros plėtrą. 

3. Pastatyti, rekonstruoti objektai 
ar objektai, kuriuose atnaujinta 
įranga. 

1.Profesinės reabilitacijos vietos. 

2. Naujos darbo vietos. 

 

3.3. Aplinka ir 
darnus vystymasis 

  

   

Šaltinis: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 

programa, 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtintų priemonių aprašymai ES struktūrinės 

paramos svetainė www.esparama.lt.  

 

 
 


