
VIEŠOJI ĮSTAIGA „ĮVAIROVĖS IR EDUKACIJOS NAMAI“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022 m. gegužės 29 d.    Vilnius



1. Pagrindiniai duomenys apie 
VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“

Viešoji įstaiga „Įvairovės ir edukacijos namai“ (toliau – viešoji įstaiga), įstaigos kodas 
302567689, Juridinių asmenų registre įregistruota 2010 m. lapkričio 24 d.

Buveinės adresas: Apkasų g. 15-60, Vilnius, LT- 08224.

Įstaiga nevyriausybinė, pelno nesiekianti riboti civilinės atsakomybės organizacija, 
kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra steigėjų įnašai, projektiniai finansavimai, juridinių ir 
fizinių asmenų teikiama parama, pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos bei kitos 
teisėtai gautos lėšos.
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2. VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ tikslas, veiklos 
pobūdis ir pasiekti rezultatai per finansinius metus, 
veiklos planai ir prognozės 2022 m.

2.1. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – kurti visuomenę, atvirą etninei, rasinei, 
lytinei, seksualinei, amžiaus, religijos, įsitikinimų bei kt. įvairovei, skatinant pagarbą 
žmogaus teisėms, dirbant edukacijos, mokslo, teisės, kūrybinės žiniasklaidos, kultū-
ros, meno bei kt. srityse, įgalinant marginalizuojamų grupių atstovus, pabrėžiant kie-
kvieno žmogaus unikalumą, skatinant savęs ir savo tapatumo pažinimą, ugdant laisvą, 
socialiai atsakingą asmenybę, gebančią gyventi kintančioje, įvairialypėje, 
multikultūrinėje visuomenėje.

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis – edukacinės, informacinės, įgalinimo veiklos.
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2.3. Įstaigos veiklos apibūdinimas ir pasiekti rezultatai 2021 m:

Šiais veiklos metais įgyvendintas vienas ilgalaikis projektas, 
vienas ilgalaikis projektas buvo tęsiamas, 
taip pat laimėtas ir įgyvendintas vienas trumpalaikis projektas.

1) Vykdytas Aktyvių piliečių fondo remiamas projektas „Lytiškumo akademiją“, kurio 
metu VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ lektoriai pasiekė 9-ių Lietuvos regionų moky-
klų bendruomenes: mokinius, tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus. Šio 
projekto metu taip pat vyko įvairios advokacijos kampanijos Facebook portale, labai 
skalndžiai ir aktyviai veikė Instagram profilis ,,lytiskumo_namai“, buvo įgyvendinti 
du išvažiuojamieji seminarai švietimo pagalbos specialistams.

Daugelyje mokyklų lytiškumo ugdymas vis dar neužima reikšmingos vietos. Sėkmin-
gam SLURŠ* programos įgyvendinimui nepakanka priemonių ir metodinės medžiagos, 
specialistams trūksta gilesnių žinių bei įgūdžių. Verta atsižvelgti, jog patys moksleiviai 
išsako poreikį gauti mokslu grįstą lytiškumo ugdymą – jiems trūksta patikimos infor-
macijos, saugios erdvės diskusijoms, pokalbiams be gėdinimo ir kaltinimo. 

Ko siekėme? Projekto tikslas yra kurti lytiškai raštingą visuomenę. Pradedant nuo 
savęs. :) Kaip? Kartu su projekto partneriais Lietuvos žmogaus teisių centru didinsime 
visuomenės suvokimą apie lytiškumo ugdymo turinį bei jo užtikrinimo svarbą, plėsime 
specialistų žinias apie reprodukcines teises bei aktyviai diskutuosime apie lytiškumo  
ugdymą kaip patyčių, smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį.) 
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2) Įgyvendintas Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos rėmimo fondo remiamas 
projektas „Lytiškumo kuprinė“, kurio metu VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai ekspertai 
(-ės) sukūrė stalo žaidimą, kurio pagalba lytiškumo ugdymo temos mokyklose galės būti 
aptariamos paprasčiau. Projekto metu taip pat buvo apmokomi pedagogai, kurie toliau 
tęs lytiškumo ugdymo temų įgyvendinimą mokyklose. Šio projekto pagrindinis tikslas 
buvo tai, jog pedagogai, pasiremdami stalo žaidimu, lytiškumo ugdymo temas nagrinėtų 
drąsiai ir laisvai, mokiniams jas pateikdami jiems suprantama kalba.

Tada tas antras projektas Lytiškumo kuprinė pridėti aprašą dar šiek tiek (Dažnai moky-
tojai ir mokytojos nesijaučia užtikrinti lytiškumo ugdymo srityje. Trūksta palaikymo ir 
įrankių, kurie padėtų drąsiai ir užtikrintai diskutuoti šiomis temomis su moksleiviais ir 
kokybiškai įgyvendinti  lytiškumo ugdymą mokyklose. 

Ką sukūrėme? Sukūrėme stalo žaidimą, kuris yra pritaikytas dviems mokinių grupėms: 
5 – 6 ir 7 – 8 klasių, o jame amžiui pritaikyta informacija yra pateikiama skirtingais for-
matais, kurie skatina pasitelkti kūrybinį mąstymą, ieškant teisingo atsakymo ar spren-
dimo bei jų argumentavimo. Be to, žaidimo mechanika leidžia sukurti atstumą, kuris 
užtikrina emocinį saugumą. Toks žaidimo formatas ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir 
bendradarbiauti bei suteikia galimybę prieiti prie lytiškumo temų per skirtingas pers-
pektyvas. Ugdytojams(-oms), tuo tarpu, yra suteikiama visa reikalinga medžiaga vesti 
žaidimą bei informacija, padedanti rasti atsakymus į gvildenamus klausimus. Kartu su 
žaidimu yra parengtos metodinės gairės ir užsiėmimų planai, skirti 5 – 8 klasių moks-
leivius(-es) ugdantiems specialistams(-ėms). Šiame leidinyje pateikiama informacija 
padės gilinti teorines ir įgyti praktines žinias bei suteiks įrankius įgyvendinti lytiškumo 
ugdymo temas mokyklose. 

Ko siekiame? Siekiame, kad interaktyvus žaidimas įgalintų mokytojus, vaikus ir paau-
glius jaustis laisvai ir patogiai lytiškumo temoje. Naudodami žaidimą kaip metodinę 
priemonę, pedagogai turės įrankį kokybiškai įgyvendinti lytiškumo ugdymą mokyklose.)
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3) Laimėtas ir įvykdytas Vilniaus miesto savivaldybės remiamas projektas „Lytiškumo 
ugdymas – sveikos ir saugios asmenybės ugdymas“, kurio metu VšĮ „Įvairovės ir edu-
kacijos namai lektoriai turėjo galimybę lytiškumo ugdymo užsiėmimus suteikti 13-ai 
vienos Vilniaus mokyklos grupių. Kiwkvienoje grupėje buvo maždaug 20 mokinių, 
kiekviena grupė turėjo trijų tęstinių užsiėmimų ciklus. Tai padėjo su mokinių grupėmis 
užmegzti artimesnį ryšį, temas nagrinėti giliau ir plačiau, pasiekti geresnių rezultatų. 
Taip pat šiame projekte turėjome galimybę susitikti su dvejomis tėvų grupėmis kon-
sultacijose, bei su mokytojų grupe mokymuose apie lytiškumo ugdymą. Šio projekto 
pabaigoje buvo išleisto rekomendacijos ,,Gidas suaugusiems, kaip atsakyti į (ne)pato-
gius paauglių klausimus“.

Projekto ,,Lytiškumo ugdymas - saugios ir sveikos asmenybės ugdymas“ suteikė progą 
su ta pačia mokinių klase susitikti keletą kartų, o tai yra vienas svarbiausių lytiškumo 
ugdymo įgyvendinimo komponentų. Sėkmingam lytiškumo ugdymui nepakanka vieno 
ar dviejų susitikimų, tai dažniausiai yra ilgas nuoseklus procesas, tad kuo didesne 
dalimi jo galime tapti, tuo daugiau informacijos jauniems žmonės galime perteikti. 

Ko siekėmė projektu? Užmegzti ryšį su klasių mokiniais(-ėmis) ir suteikti jiems/joms 
daugiau žinių bei išsamiau aptarti temas, parodyti, kokia plati lytiškumo tema yra, 
ypač paauglystės laikotarpiu. 

Kas pavyko? Pavyko jauniems žmonėms parodyti, jog lytiškumo temos nėra kažkokios 
mistinės ar nesuprantamos, verčiau esančios šalia mūsų visų, o tęstinis darbas užti-
krino kokybišką programos įgyvendinimą ir kiekvieno mokinio (-ės) išklausymą.



Daugiausia dėmesio šiuose projektuose skirta kompleksiniam lytiškumo ugdymo 
įgyvendinimui, kuomet užsiėmimus ir mokymus gauna visa mokyklos bendruome-
nėje – tokiu būdu temų aptarimas būna tęstinis, visi yra supažindinami su jų grupėms 
pritaikyta informacija, taip užtikrinant, kad lytiškumo ugdymo temos ir toliau būtų 
aptarinėjamos, jomis būtų diskutuojama ir atliepiami jaunų žmonių poreikiai lytiš-
kumo temose. Šis modelis taip pat buvo taikomas ir vėliau organizuojamuose užsako-
muosiuose užsiėmimuose mokiniams.

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ ir toliau aktyviai vykdė įvairius, ne su projektais 
susijusius lytiškumo ugdymo užsiėmimus vaikams ir jaunimui, mokymus pedago-
gams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams. Šiais metais pasiekėme įvairius 
Lietuvos regionus, įvykdėme virš 100 užsiėmimų ir mokymų, per juos pasiekėme virš 
600 mokinių ir suaugusiųjų. Taip pat šiais veiklos metais turėjome galimybę bendra-
darbiauti su VšĮ ,,Stebėk teisės“, ,,Lietuvos žmogaus teisių centras“, dalyvavome įvai-
riose darbo grupėse, diskusijose, siekiant užtikrinti mokslu grįsto lytiškumo ugydmo 
prieinamumą bei kokybę Lietuvos mokyklose.

Organizacija ir toliau aktyviai rengė ir platino turinį apie pasaulio ir Lietuvos aktuali-
jas, susijusias su lytiškumo ugdymu. Taip pat nemažai veikė lytiškumo ugdymo advo-
kacijos veiklose, rengė straipsnius, kuriuos publikavo didieji Lietuvos informaciniai 
portalai, dalyvavo televizijos ir radijo laidose. Toliau aktyviai veikia Instagram profilis 
„lytiskumo_namai“, kuriame jauni žmonės anonimiškai gali užduoti savo klausimus ir 
gauti į juos atsakymus, bendrauti su VšĮ „Įvairovės ir edukacijos“ specialistėmis (-ais), 
gauti rekomendacijų, būti priimtiems(-oms) ir palaikomiems (-oms). Instagram profilį 
jau seka virš 1524 sekėjus.
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2.4. Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2022 m.:

2022 – aisiais baigsime įgyvendinti projektą „Lytiškumo akademija“. Šiais metais 
pradėsime naujus projektus: Aktyvių piliečių fondo finansuojama paraiška ,,Įrankių 
dėžė“, taip pat bendradarbiaudami kartu su VšĮ ,,Stebėk teisės“ vykdysime Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą ,,Smurtas artimoje aplinkoje – 
kaip atpažinti ir ištrūkti“.

Toliau nuosekliai planuojami ir organizuojami įvairaus pobūdžio užsiėmimai, moky-
mai, seminarai, diskusijos visoje Lietuvoje, siekiama bendradarbiauti su įvairiomis ins-
titucijomis, užtikrinant visuminio, mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo 
integraciją į ugdymo programas ir į kasdienį gyvenimą. Planuojama aktyviai įsitraukti 
į nacionalinių sprendimų priėmimą lytiškumo ugdymo srityje, atstovauti mokslo 
pasaulį bei žmogaus teises.

Organizacijos planuose – bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, dir-
bančiomis lytiškumo ugdymo, žmogaus teisių srityse, kurių gerąsias patirtis galima 
pritaikyti Lietuvos kontekste.



3. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė 
finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių 
metų pradžioje ir pabaigoje

Įstaiga priklauso 1 savininkei: Vilmai Gabrieliūtei.
Įstaigos savininkės kapitalą sudaro 11,58 Eur (Vienuolika eur 58 ct).
Per 2021 m. savininkė nedarė jokių įnašų.

4. VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius 
metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Lėšų pavadinimas 

Mokymai/seminarai

Finansavimo pajamos

2 proc. GPM 

Lėšų likutis 
2021 pradžioje

0

46856

222

Gautos 
per 2021 m.

16325

61601

508

Panaudotos 
lėšos per 2021 m.

16325

83346

143

Lėšų likutis 
2021 m. pabaigoje

0

25112

587
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5. VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ sąnaudos per finansinius metus, 
iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Viešoji įstaiga per 2021 metus turėjo 103575 Eur išlaidų, 
iš jų darbo užmokesčiui – 40941 Eur.

6. VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ darbuotojų skaičius finansinių metų 
pradžioje ir pabaigoje

Darbuotojų skaičius 2019 metų pradžioje – 6.
Darbuotojų skaičius 2019 metų pabaigoje – 5.

Direktorė    Vilma Gabrieliūtė
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