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Parengtas GenCo Europinis lyčių lygybės priemonių rinkinys!
GenCo projektas siūlo žmogiškųjų išteklių vadybininkams pasinaudoti galimybe „mokytis iš geriausių“

GenCo projektas suteikia žmogiškųjų išteklių vadybininkams
galimybę imtis pozityvių veiksmų, užkertančių darbovietėse
diskriminaciją dėl lyties. Žmogiškųjų išteklių profesionalams
bei kitiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su personalo
vadyba, pateikiama patogi naudoti bei informatyvi, moderni
kompiuterinė priemonė su geraisiais pavyzdžiais,
paskatinančiais taikyti lyčių lygybės įgyvendinio praktikas
darbovietėse.
Europinį lyčių lygybės priemonių rinkinį sudaro devynių
Europos šalių 78 gerosios praktikos pavyzdžiai, pateikti
elektroninėje duomenų bazėje. Gerosios praktikos pavyzdžiai
pateikiami penkiomis kalbomis: anglų, čekų, graikų, lietuvių
bei vokiečių. Tiek glaustuose, tiek išsamiuose gerųjų praktikų
aprašymuose, pateikiamos sėkmingai taikytos priemonės,

patarimai jų įgyvendinimui bei pasiektas poveikis, įdiegus
priemones. Visi gerųjų praktikų atvejai sugupuoti pagal
aštuonias veiklos sritis, taip pat vartotojai papildomai gali
atlikti paiešką pagal 19 reikšminių žodžių.
Europinis lyčių lygybės priemonių rinkinys yra nemokamas
ir pateikiamas adresu
www.gender-competence.eu/lt/toolkit

GenCo projekto sėkmės apibendrinimas
EK remiamas GenCo projektas, kurį vykdė septynios

geriausių “ . Šioje konferencijoje pranešėjai ir

Europos šalių organizacijos, besispecializuojančios

dalyviai

lyčių lygybės priemonių įgyvendinime versle bei

teoriniais

švietimo organizacijose, sėkmingai pasiekė finišą.

įgyvendinimo darbovietėse pasiekimais.

Dvejus metus trukusios GenCo veiklos sėkmės

Parengta šešių projekto partnerių šalių situacijos

rezultatai:

apie lygybės tarp moterų ir vyrų darbovietėse
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padėtį apžvalgos ataskaita.

rinkinys: duomenų bazė apie gerąsias praktikas,
skatinančias lyčių lygybę įmonėse bei mokymo

Daugiau infomacijos apie projektą bei jo rezultatus

organizacijose.

rasite www.gender-competence.eu

Surengti šeši nacionaliniai tinklo narių susitikimai,
kuriuose žmogiškųjų išteklių vadybininkai turėjo

Iškilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu į

galimybę pasidalyti gerąja patirtimi, įgyvendinant

projekto

lyčių lygybės praktikas darbovietėse.
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Surengta tarptautinė konferencija “ Lyčių lygybės
kompetencijos versle ir tyrimuose – mokytis iš

GenCo projekto partneriai
Dortmundo technikos universiteto Socialinių tyrimų institutas ( sfs ) , Vokietija
Berlyno technikos universiteto Įrankių ir industrijos gamybos instituto Lyčių ir įvairovės organizacijose
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

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

