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„EKONOMINĖ PAŽANGA: PROFSĄJUNGŲ VAIDMUO UŽTIKRINANT LYČIŲ 
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1 diena       2014 m. sausio mėn. 16 d. 

 

Mokymų kursas  

09.30 Atvykimas, dalyvių registracija, kava 

10.00-11.30 Įvadinė sesija: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų 

lygybės skyriaus specialistės sveikinimo žodis.  

Moterų ir vyrų subalansuotas dalyvavimas ekonominių sprendimų priėmime 

Lietuvoje: priemonės ir galimybės. Pranešėja Raminta Umbrasaitė, LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus 

specialistė.  

Pirmųjų mokymų apibendrinimas. Interaktyvus darbas su grupe, moderuota 

diskusija. Neigiamos lyčių lygybės užtikrinimo pusės, kiti dalyvių klausimai iš 

I-ųjų mokymų. Lektoriai: dr. Margarita Jankauskaitė ir Augustas Čičelis, 

Lygių galimybių plėtros centro ekspertai 

 

11.30-13.00 3R metodo pristatymas su praktinės užduoties atlikimu. Lektoriai: dr. 

Margarita Jankauskaitė ir Augustas Čičelis, Lygių galimybių plėtros centro 

ekspertai 

 

13.00-14.00 Pietų pertrauka 

14.00-15.30 Lyčių lygybės aspektai profsąjungų darbe. Teorinė paskaita. Lektorius: 

Romas Turonis, Lietuvos žmogaus teisių centro ekspertas 

 

15.30-16.00 Kavos pertrauka 

16.00-17.30 Lyčių lygybės aspektai profsąjungų darbe. Praktinė dalis. Atvejo analizė. 

Kaip profsąjungos gali prisidėti prie lyčių lygybės užtikrinimo? Lektorius: 

Romas Turonis, Lietuvos žmogaus teisių centro ekspertas  

 

2 diena       2015 m. sausio mėn. 17 d.  

 

9.00-10.30 Daugialypė diskriminacija, diskriminacija dėl lyties ir amžiaus. Lektorė: 
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Laima Vengalė-Dits, Lygių galimybių kontrolieriaus patarėja teisės 

klausimais 

 

10.30-11.00 Kavos pertrauka 

11.00-13.00 Ar kiekybinis moterų didėjimas direktorių valdybose išsprendžia moterų ir 

vyrų atlyginimų atotrūkio klausimą. Lektorius: Linas Eriksonas, Vilniaus 

universiteto Tarptautinio verslo mokyklos lektorius, Demos kritinės minties 

instituto ekspertas 

 

13.00-14.00 Pietų pertrauka 

14.00-15.30 Lyčių aspektas formuojant biudžetą. Lektorė Eglė Krininckienė, Mykolo 

Romerio universiteto ekonomikos katedros lektorė 

 

15.30 Mokymų apibendrinimas. Ką dalyviai norėtų/galėtų padaryti savo 

organizacijose? 

 

 


