
Projekto rezultatai yra patalpinti projekto svetainėje www.gender-competence.eu! Situacijos apžvalga ir 

Žmogiškųjų išteklių tyrimas pateikia vertingas įžvalgas apie lyčių lygybės situaciją Europoje,  parodo žmo-

giškųjų išteklių vadybininkų,  siekiančių įdiegti lyčių lygybės praktikas darbo vietose, poreikius. 

Genco: Žmogiškųjų išteklių vadybininkų apklausa apie lyčių lygybę 

Genco: pristatomi pirmieji projekto rezultatai! 

Pagrindinis Genco projekto produktas - gerųjų praktikų, įgyvendinant lyčių lygybės politiką darbo vietose, elektroninis priemonių 

rinkinys pateikiantis konkrečius verslo įmonių bei universitetų įgyvendintus praktinius lyčių lygybės priemonių pavyzdžius. Šis prie-

monių rinkinys skirtas žmogiškųjų išteklių sprendimų priėmėjams siekiant juos paskatinti ieškoti naujų idėjų,kurios galėtų būti 

įgyvendintos jų organizacijose.  

Siekdami išsiaiškinti, kurios sritys būtų reikalingiausios tikslinei grupei ir kokie yra informacijos apie įgyvendinimo procesą poreikiai, 

projekto partneriai 2011 metų kovo – gegužės mėnesiais atliko internetinę apklausą projekto partnerių šalyse. 
Toliau skaitykite antrame puslapyje. 
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Genco: Situacijos apžvalga 

Genco situacijos apžvalga, publikuota 2011 metų liepos mėnesį, pavaizduoja moteris ir vyrus Europos darbo aplinkoje.  

Ataskaita parodo, kad moterų dalyvavimas ekonomikoje auga ir kad moterys aplenkė vyrus švietime. Tačiau dar yra daug dalykų, į ku-

riuos būtina atkreipti dėmesį. Europoje moterų vidutinis darbo užmokestis yra 17 procentų mažesnis nei vyrų, vis dar stokojama gali-

mybių derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai. Juo labiau, kad vis dar labai gajūs stereotipai.  Dažnai moterys imasi tradicinio savo vaid-

mens ir pertraukia karjerą dėl šeimyninių aplinkybių. Be to, vis dar labai trūksta vaikų priežiūros paslaugų, menkai taikomos lankstaus 

darbo organizavimo formos, nesudaromos karjeros perspektyvos, dirbantiems nepilną darbo laiką, asmenims nedirbusiems ilgesnį laiką 

labai sunku reintegruotis į darbo rinką.  
Toliau skaitykite trečiame puslapyje. 

http://www.gender-competence.eu


Pradžia pirmame puslapyje 

Tyrimo respondentai – verslo ir uni-
versitetų atstovai, kurie dalyvavo 

įvairiuose konkursuose, prašė ar gavo 

oficialų patvirtinimą apie sėkmingą 

lygybės politiką arba geras darbo 

vietas, kadangi jie turi didžiulę lyčių 

lygybės įgyvendinimo praktiką jų dar-

bo vietose.  

Rezultatai 

Tyrimo metu lyčių lygybės priemonės 

pagal panaudojimo sritis buvo 
suskirstytos šešias grupes verslui ir į 

septynias – universitetams. 
Karjera ir profesinis tobulėjimas 

Darbo arba karjeros derinimas su 
įsipareigojimais šeimai 

Vadovavimas bei organizacinė 

lyčių lygybės politika 

Vadovavimas bei įvertinimo prie-

monės organizacijos plėtroje 

Organizacijos kultūra 

Tyrimai, mokymas bei švietimas 

(tik universitetams) 
Respondentai iš pramonės sferos tiki, 

kad svarbiausia sritis yra „darbo arba 

karjeros derinimas su įsipareigojimais 

šeimai“, „karjera ir profesinis tobulėji-

mas“ bei „organizacijos kultūra 

įgyvendinant lyčių lygybės įgyvendini-

mo politikas“. Universitetų re-

spondentai mato prioritetus keliose 

veiklos sferose. Jie taip pat tiki, kad 

„darbo arba karjeros derinimas su 
įsipareigojimais šeimai“ bei „karjera ir 

profesinis tobulėjimas“ labai svarbu, 

bet taip pat dauguma, kaip labai 
svarbų elementą pažymi ir „tyrimus, 

mokymą bei švietimą“. Respondentai 

ne tik vertino įgyvendinimo variantus 

pagal svarbumą, bet taip pat buvo 

paprašyti atsakyti, kiek jie žino apie 

lyčių lygybės priemonių įgyvendinimą 

aukščiau paminėtose srityse bei apie 

jų asmeninį poreikį išsamesnei infor-

macijai praktinio lyčių lygybės įgyven-

dinimo klausimais.  

Tiek universitetų, tiek pramonės 

atstovai labiausiai norėtų gauti infor-

macijos apie lyčių lygybės politikos 

įgyvendinimą „karjeros ir profesinio 

tobulėjimo“ srityje. Aukščiausioje 

vietoje -  „karjeros paramos pro-

gramos moterims“ bei „iniciatyvos 
skat inančios  moterų karjerą“ . 

Pramonės respondentai taip pat 

išreiškė pageidavimą gauti daugiau 

informacijos apie „mentorystės pro-

gramas“ bei „vadybos mokymus dar-
buoto joms “ .  Un ivers itetų re-

spondentai papildomai pažymėjo, jog 

jiems būtų naudinga informacija apie 

“strategijas, skatinančias padidinti 

s t u d e nčių s k a ičių v y rų d o -

minuojamose disciplinose“ bei 

„karjeros galimybes dirbantiems ne-

pilną darbo laiką“. 

73 proc. pramonės respondentų ir 57 

procentai universitetų respondentų 

pažymi, kad labai naudinga mokytis iš 

pateiktų atvejų analizių. Taip pat kad 

labai naudinga dalintis patirti per 
susitikimus – tai pažymi 70 proc. 

pramonės respondentų bei 64 proc. 

universitetų respondentų. Tai aiškiai 

patvirtino, kad pagrindinai Genco pro-
jekto kuriami produktai (priemonių 

rinkinys bei nacionaliniai susitikimai) 
yra orientuoti į tikslinių grupių porei-

kius. 
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I n t e r n e t inės  a p k la u s os 

ataskaitą Jūs galite rasti Gen-

co projekto internetinėje 

svetainėje: 

h t t p : / / g e n d e r -

c o m p e t e n c e . e u / e n /

onlinesurvey 

CeCo projekto vadovai bei 
partneriai dėkoja visiems 

dalyvavusiems tyrime. Rezulta-
tai pateikė labai daug naujų 

idėjų atrenkant lyčių lygybės 

priemones bei kuriant prie-

monių rinkinį. 

įgyvendintos beveik visose 

Europos šalyse ,  

Čekijos Respublikoje, 
Graikijoje bei Lietuvoje 
taip pat pradedamos 
privačios iniciatyvos, ku-
rias taip pat inicijuoja ir šio 
projekto partneriai.  
Situacijos apžvalga pa-

kankamai išsamiai 

pateikia esamą lyčių 

lygybės padėtį ir ja galima 

remtis kuriant priemonių 

rinkinį. 

Situacijos apžvalgą anglų 

kalba galima rasti projekto 

Genco svetainėje inter-

nete adresu http://gender-

competence.eu/en/

stateofart 

Pradžia pirmame puslapyje 

Dauguma Europos Sąjungos 

įs t a t y m i nės  b a zės 

reikalavimų lyčių lygybei buvo 

perkelti į nacionalinę ES šalių 

teisę. Nors perkėlimas ir yra 

privalomas, tačiau pažeidimai 

nėra sankcionuojami. Nuosta-

tai dėl vaiko priežiūros 

atostogų pasidalinimo tarp 

abiejų tėvų turi būti perkelti į 

visų narių šalių nacionalinę 

teisę iki 2012 metų kovo 

mėnesio. Nacionaliniuose lyg-

menyse politika skatino pro-
jektus dėl lyčių lygybės situ-

acijos gerinimo Austrijoje, 
Jungtinėje Karalystėje bei 

Vokietijoje. Čia randama tiek 

ministerijų, tiek pačių kom-

panijų labai daug ir įvairių 

iniciatyvų. Tokios veiklos kaip 

vienodo darbo užmokesčio 

diena (equal-payday) buvo 

Genco: Situacijos apžvalga  
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Iš esmės buvo pat-

virtinta, kad lyčių 

lygybės situacija 

gerėja.  

Tačiau vis dar yra 

daug darbo norint 

pasiekti tikrą lyčių 

lygybę darbe.  

Priemonių rinkinys taip pat 

bus patalpintas projekto Gen-
co internetinėje svetainėje 

www.gender-competence.eu 
2012 metų pradžioje. Esame 

įsitikinę, kad sprendimų 

priėmėjai dirbantys su žmo-

giškaisiais ištekliais galės 

naudotis šiuo rinkiniu ieškoda-

mi naujų idėjų bei įgyvendini-

mo įrankių. 
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… … … SEKANTYS ŽINGSNIAI … … …  
 
Priemonių rinkinys 
 
Genco Europinis priemonių rinkinys pateiks konkrečius Europos organizacijose įgyvendintų praktinių lyčių lygybės priemonių 

pavyzdžius. Tai novatoriškas savarankiško mokymosi įrankis, detaliai apibūdinantis pavyzdžius ir keitimosi procesus, tam kad 

padėtų, įkvėptų ir motyvuotų sprendimų priėmėjus skatinti lyčių lygybę savo organizacijose. 

Priemonių rinkinys bus sukurtas 2012 metų pradžioje. 

 
 
 
 
 

Nacionaliniai narių susitikimai 
 
Nacionaliniai susitikimai bus skirti vienai iš šešių lyčių lygybės įgyvendinimo darbovietėse temų (pvz. vienodas darbo užmokestis, 

darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumas ir t.t.). Kiekvienoje iš šešių projekto partnerių šalių (Austrijoje, Čekijos Respublikoje, 

Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje) bus surengta po vieną nacionalinį susitikimą. Susitikimų metu bus aptari-

ami kiekvieno partnerio atlikti darbai, diskutuojama grupėse. 

Nacionaliniai narių susitikimai vyks 2012 metais. 

Jeigu susidomėjote dalyvavimu viename iš jų, maloniai prašome susisiekite su projekto partneriu Jūsų šalyje 

Genco projekto tikslas – parengti praktines gaires, skirtas asmenims, atsakingiems už personalo plėtrą, ir 

padėti jiems sėkmingai įgyvendinti lyčių lygybės priemones savo organizacijose.  

 

Projekto partneriai 

 Dortmundo technikos universiteto Socialinių tyrimų institutas (sfs), Vokietija 

 Berlyno technikos universiteto Įrankių ir industrijos gamybos instituto Lyčių ir įvairovės organi-

zacijose departamentas, Vokietija 

 ALBA aukštoji verslo mokykla,  Graikija 

 Lyčių studijos, Čekijos Respublika 

 Austrijos visuomenė už aplinką ir technologijas (ÖGUT),  Austrija  

 UKRC: Lyčių lygybės pažanga moksle, inžinerijoje ir technologijose, Jungtinė Karalystė 

 Socialinių inovacijų fondas, Lietuva 


