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i

Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Gintarelis" (toliau tekste

-

Darbdauys)

ir jo

darbuotojus siejandius santykius bei Darbo kodekso 26 str. reikalavimus igyvendinti lydiq lygybes

nediskriminavimo kitais pagrindais principus,
igyvendinimo

ir

ir

yru skelbiamos Sios Lygit1 galimybiq politikos

vykdymo prieZitiros principq igyvendinimo priemonds, kuriomis vadovaujantis yra

siekiama igyvendinti lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus Darbdavio istaigoje.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

ir 3 straipsniuose ir Sutarties del Europos SEjungos veikimo 8
straipsnyje nustatyta, kad motery ir vyrq lygybe yra viena i5 pagrindiniq ES vertybiq, tikslq ir
uZdaviniq. ES savo veiksmais siekia pa5alinti visas moterq ir vyrq nelygybes apraiSkas, skatinti
moterq ir vyrq lygybE. Si nuostata itvirtinta ES Tarybos i5vadq ,,Moterq ir lydiq lygybes paZangos
1.1. Europos S4jungos sutarties 2

instituciniq mechanizmq efektyvumas", priimtq 2013 m. gruodZio 9 d., Lietuvai pirmininkaujant ES
Tarybai, 1 punkte. Darbdavys savo veikloje visada vadovaujasi Siomis nuostatomis ir siekia realaus

jq igyvendinimo.

t.Z. Siq priemoniq strateginis tikslas - nuosekliai, kompleksi5kai ir sistemingai visose srityse
skatinti moterq ir vyrq lygybg, vienodas moterq ir vyrq galimybes uZimtumo ir darbo srityje, malinti

moterq

ir

vyrq darbo uZmokesdio skirtumus, Salinti kitus motery

ir

vyrq padeties skirtumus

darbineje aplinkoje.

1.3. Siomis priemonemis siekiama kovoti su visq formr+ diskriminacij4 Darbdavio istaigoje:
1.3.l.Tiesiogine diskriminacija

-

tokiu elgesiu su asmeniu, kai del

jo

lyties, amZiaus, lytines

orientacijos, negalios, rases ar etnines priklausomybes, religijos ar isitikinimq taikomos prastesnes
s4lygos, negu pana5iomis aplinkybemis yra, buvo ar b[tq taikor-nos kitam asmeniui, iSskyrus Siuos
istatymq numatytus atvej us.

1.3.2.Netiesiogine diskriminacrja

- veikimu ar neveikimu, teises norrna ar vertinimo kriterijumi,

akivaizdfiiai neutraliomis s4lygomis ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos igyvendinant ar

2

pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galetq atsirasti faktinis naudojimosi teisemis apribojimas arba

privilegijq, pirmenybes ar prana5umo teikimas tam tikros lyies, tam tikro amZiaus, tam tikros
lyines orientacijos, negalios,

rasds ar etnines priklausomybes,

religijos ar isitikinimq asmenims.

2. LYGIU GALIMYBIU POLITIKOS PRINCIPAI
2.1. Visi Zmones i5 prigimties yra lygfls prie5 istatymus, nepaisant

jq

skirtumq

- ras6s, tautybes,

religijos, amZiaus ar lyties.
2.2.Lyd,ir+ lygybe rei5kia, kad abi lytys turi

b[ti

vienodai matomos, turdtq vienodus igaliojimus ir

vienodai dalyvautq visose gyvenimo srityse. Lydiq lygybes tikslas

-

skatinti moterq ir vyry visaverti

dalyvavim4 visuomeniniame gyvenime.

2.3.Tame padiame darbe dirbantys skirtingi Zmones
seksualines orientacijos, taip pat neigalieji

-

lvairiq lydiq, rasiq, tikejimo, amZiaus,

- sudaro puikias s4lygas kovoti su stereotipais, socialine

atskirtimi, padeda iveikti rasinius, etninius, socialinius konfliktus, lydiq nelygybg.
kaip ir Zmogaus teises, kuriq
2.4. UZ lydiq lygybg reikia nuolat kovoti, j4 saugoti ir skatinti

-

integrali dalis yra lydiq lygybe. Lydiq lygybes siekimas yra nenutrukstamas tqstinis procesas, kuris

turi bUti nuolat keliamas, svarstomas, perm4stomas ir atnaujinamas.
2.S.lgyvendindamas lygybes

ir ivairoves strategij4,

darbdavys kuria palanki4, draugi5k4 darbo

aplink4 bei gerina istaigos ivaizdi.

2.6.Yieiai deklaruojama pagarba Zmogaus teisems ir Siq teisq pripaZinimas kasdieneje veikloje
sukuria patraukli4 atmosfer4, stiprina darbuotojq motyvacij4 ir taip uZkerta keli4 galimiems
darbuotoj o

ir darbdavio konfl iktams.

2.7. Saugi patogi darbo vieta

- tai pirmasis Zingsnis kovoje su ivairiomis diskriminacijos

apraiSkomis.
2.8. Domejimasis knygomis

ir literatflra yra vienas i5 i5silavinusios visuomenes poZymiq, tiesiogiai

siejamas su aukStesniu visuomenes ra5tingumo lygiu.

3. LYGIU GALIMYBIU POLITIKOS PRINCIPU IGYVENDINIMO PRIEMONES
3.1. fgyvendindamas lygiq galimybiq politikos principus Darbdavys:

.

Skatina atvir1, toleranti5k4 ir lanksdi4 darbo aplink4'

3.1.2.

Skatina tolerancij4, atvirum4 bei atsiskleidim4 darbe.

3.

1.1

3.1.3. tJhtil<rinamoterq ir vyry teisg i vienodas darbo

s4lygas, vienodas galimybes isidarbinti,

kelti

kvalifikacij4 ar siekti paauk5tinimo darbe, teisg i vienod4 apmokejim1rti,lygiaverti darb4.
3.t.4. Imasi priemoniq siekiant panaikinti vertikaliqj4 ir horizontaliaiq darbo rinkos segregacij4
pagal

lyti.

3

3.1.5. Prisideda siekiant

ir

lydiq lygybes

draudZia diskriminacij4

del lyties

visuomends

informavimo priemonese.

3.1.6. Skatina visq darbuotojq motyvacij4

ir

gebejimus dalyvauti priimant sprendimus, kuria

karj erai palanki4 aplink4.

3.1.7. Skatina nediskriminacini poZiflri imoteris

ir

vyrus naudojamoje darbuotojq mokymo

medZiagoje.

3.1.8. Formuoja nediskriminacini motery

ir vynl ivaizdi tiek pateikiamoje

informacijoje, tiek

reklamose.

3.1.9. Skatina nevyriausybiniq organizacijq aktyvum4 aplinkos srityje integruojant lydiq

aspekt4.

3.1.10. Taiko nulines tolerancijos politik4 seksualiniam priekabiavimui darbe.

3.1.ll.Suteikdamas informacrj4 apie gaminius, prekes

ir

paslaugas uZtikrina, kad

joje nebtitq

i5rei5kiamas paZeminimas, paniekinimas arba teisiq apribojimas ar privilegijq teikimas del asmens

lyties ir formuojamos visuomenes nuostatos, kad viena lytis prana5esne uZ kit4.
3.1.12. Darbuotojq atrankos skelbimuose nenurodo, kurios lyties darbuotojo Darbdavys pageidauja,

i5skyrus atvejus, kai atliekamas tam tikras darbas, kuri atlikti gali

del konkrediq profesines veiklos rii5iq pobiidZio arba del
(neiSvengiamas)

ir lemiantis profesinis reikalavimas,

Sis

jq

tik konkredios lyties asmuo, kai

vykdymo s4lygq lytis yra bttinas

traktavimas yra teisetas ir reikalavimas yra

tinkamas (proporcingas).
3.1.13. Skatina darbuotojq domejimqsi knygomis

ir literattira, dalyvavim4 kulturinese iniciatyvose,

isitraukim4 i nevyriausybiniq organizacijq veikl4.

3.l.l4,Informuoja darbuotojus apie sveikat4 stiprinandio vyrq

ir

moterq elgesio itak4 sveiko
gyvenimo trukmei, didina darbuotojq suinteresuotum4 sveikai gyventi ir aktyviai dalyvauti
sveikatinimo veikloje.

