PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų
nustatymo teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir
pavadinimas:

07.3.4-ESFA-V-426
„Diskriminacijos mažinimas“

Kitos ministerijos administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos), kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio 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“ tikslų

07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir
vyrų lygybės skatinimas“
(patvirtinta)

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma (mln. EUR):

0,72

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas
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Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

1. skirtos diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais mažinti ir
diskriminacijos prevencijai darbo rinkoje užtikrinti: internetinės platformos nuotoliniam
mokymuisi diskriminacijos tema sukūrimas, priežiūra ir pristatymas, internetinio mokymo
medžiagos, skirtos draudimui diskriminuoti Lygių galimybių įstatyme nustatytais
pagrindais, parengimas; metodologijos ir rekomendacijų viešajam sektoriui dėl viešosios
informacijos prieinamumo visiems (neįgaliesiems, žmonėms, kuriems lietuvių kalba nėra
gimtoji, migrantams ir kitiems) parengimas ir sklaida; sėkmingų įvairovės skatinimo versle
atvejų, užsienio ir Lietuvos pavyzdžių pristatymas Lietuvoje organizuojamuose verslo
renginiuose, forumuose; lygybės planų diegimas į socialiai atsakingų įmonių valdymą;
informacinio paketo / atmintinės apie diskriminacijos apraiškas, jos pasekmes ir veiksmus
užkirsti jai kelią parengimas ir sklaida darbdaviams ir darbuotojams; diskusijų įvairovės ir
tarpusavio supratimo skatinimas Lietuvos regionuose organizuojant vietos įvairovės
ambasadorių rinkimus, bendradarbiaujant su vietos žiniasklaida ir bendruomene;
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, gebėjimų stiprinimas
(mokymai, apskritojo stalo diskusijos, informacinės medžiagos rengimas ir sklaida
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Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

2. skatinančios tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą darbo rinkoje: tautinių mažumų
atstovų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėsenos metodikos sukūrimas, tikslinių grupių
tankiausiai tautinių mažumų gyvenamose vietovėse tyrimai, informacinės dalomosios ir
viešinimo medžiagos parengimas; seminarų regioninei žiniasklaidai apie tautines
mažumas, jų kultūrines ypatybes, remiantis gerosios praktikos darbo rinkoje pavyzdžiais,
organizavimas; gerosios nediskriminavimo darbo rinkoje praktikos, pasitelkiant integracijos
ambasadorius, sklaida tarp tautinių mažumų; veiklos, stiprinančios vaikų ir jaunimo
tarpkultūrinį dialogą ir toleranciją; informacijos apie darbo rinkos galimybes sklaida,
pasitelkiant parengtas bandomąsias tautinių mažumų grupes iš tankiausiai tautinių
mažumų gyvenamų vietovių
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Galimi pareiškėjai:

1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
2. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
Papildomi reikalavimai netaikomi
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:
Siekiami rezultatai:

„Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir įgūdžius, įgytus
dalyvaujant renginiuose, skatinančiuose vyrų ir moterų lygybę bei
diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje“ – 25 proc.
„Renginiuose, skatinančiuose vyrų ir moterų lygybę bei diskriminacijos
mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę asmenys“ – 2500
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijų nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.
46 (toliau – Nediskriminavimo skatinimo TVP), 1.7 priemonę „Vykdyti veiklas,
skirtas diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais mažinti ir
prevencijai darbo rinkoje užtikrinti“ arba 1.8 priemonę „Vykdyti veiklas,
skatinančias tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą darbo rinkoje“.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto veiklų ir pareiškėjų atitiktis Nediskriminavimo skatinimo TVP
1.7 priemonės „Vykdyti veiklas, skirtas diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme
numatytais pagrindais mažinti ir prevencijai darbo rinkoje užtikrinti“ arba 1.8
priemonės „Vykdyti veiklas, skatinančias tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą
darbo rinkoje“ veikloms bei nurodytoms įgyvendinančiosioms institucijoms.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu.

