LMLO susitikimo su LR Seimo narėmis, vykusio 2018 m. guodžio 13 d.
PROTOKOLAS
Susitikime dalyvavo
LR Seimo narės: Gintarė Skaistė, Rasa Budbergytė, Guoda Burokienė, Rūta Miliūtė, Ingrida Šimonytė,
Raminta Popovienė, LR Socialinės ir darbo ministerijos Lyčių lygybės skyriaus vedėja Rita ŽemaitytėTack, LMLO valdybos narės.

Susitikimo metu LMLO prašė užtikrinti finansinę paramą moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančioms
organizacijoms, pasiūlydamas vieną iš šių organizacijų finansavimo galimybių – konkurso būdu teikti
institucinę paramą iš Valstybinės Moterų ir vyrų lygių galimybių 2018-2021 m. programos lėšų.
Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančios organizacijos būtų finansuojamos tokiu pačiu principu kaip ir
jaunimo organizacijos:
1) Lietuvos moterų lobistinė organizacija, kaip skėtinė nevyriausybinė organizacija galėtų
dalyvauti skėtinių organizacijų stiprinimo projektuose. (Šių projektų konkursus pradėjo
organizuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
2) Moterų NVO galėtų konkurso būdu gauti institucinę paramą pagal aiškiai nustatytus
kriterijus iš Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos. (Lietuvos moterų
lobistinės organizacijos pasiūlymas).
Institucinės paramos kriterijai yra aptarti su LMLO nariais ir Moterų ir vyrų lygių galimybių
komisija. Kriterijai yra pateikti ir aprašyti LMLO pasiūlymuose (3 priedas). Siekiant, kad
institucinę paramą gautų tiek nacionaliniame lygmenyje dirbančios organizacijos, tiek
vietiniame lygmenyje dirbančios organizacijos ir jos tarpusavyje nekonkuruotų, siūloma skirti
2 tipų institucinę paramą: nacionalinėms organizacijoms galima suma 2018-2021 metais 5000 EUR metams (preliminariai numatant finansuoti 10 organizacijų); savivaldybių
lygmeniu dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms galima suma 2018-2021 metais 3000 EUR metams (preliminariai numatant 20 finansuoti 20 organizacijų).
3)

Moterų NVO galėtų dalyvauti konkrečiai veiklai vykdyti skirtų projektų konkursuose (Šių
projektų konkursai dabar yra organizuojami iš Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių
programos lėšų).
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Nutarta:
I.
Sustitikme buvo pritarta, kad reikia išspręsti moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių
nevyriausybinių organizacijų finansavimo klausimą, kuris nesprendžiamas daugiau kaip 20
metų. (žr. priedą 1, JT CEDAW Komiteto Rekomendacijos Lietuvai dėl NVO finansavimo,
priedą 2, LR Moterų ir vyrų lygybės įstatymas ).
II.

1)
2)
3)

Seimo narės, pasiūlė
a)
rekomenduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinti Valstybinė moterų ir
vyrų lygių vyrų lygių galimybių programos priemonių planą 2018-2021 metams.
b)
į programą įtraukti atskirą eilutę, skirtą moterų nevyriausybinių organizacijų institucinei
paramai, kuri būtų teikiama konkurso būdu pagal nustatytus kriterijus.
c)
organizuoti susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu šių
klausimų aptarimui, pakviečiant Lietuvos moterų lobistinės organizacijos atstoves.
Priedai:
LMLO pasiūlymai dėl institucinės paramos
JT CEDAW Komiteto Rekomendacijos Lietuvai dėl NVO finansavimo
LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis, kuriame numatytas moterų ir vyrų lygių
galimybių dirbančių nevyriausybinių organizacijų klausimas

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė
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Audronė Kisielienė

