Prasmingos

investicijos
į žmogų

apklaustųjų teigė, kad Lietuvoje turėtų
būti įdiegtos naujos priemonės, skirtos padidinti diskriminavimo rizikoje
atsidūrusių grupių apsaugos lygį ir net
du trečdaliai apklaustųjų sakė, kad pastangos įveikti visas diskriminacijos
formas yra vidutiniškai efektyvios arba
neefektyvios.

Ieškoma naujų priemonių diskriminacijai darbo rinkoje
mažinti

Paskutinę vasaros dieną patvirtinto
priemonės „Diskriminacijos mažinimas“ finansavimo sąlygų aprašo keliamas tikslas yra mažinti diskriminaciją
darbo rinkoje ir skatinti tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą joje. Šių tikslų
siekiančius projektus kviečiami teikti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Tautinių mažumų departamentas.
Projekto partnerėmis gali būti nevyriausybinės organizacijos, dirbančios
žmogaus teisių apsaugos srityje.

Naujausiais Eurobarometro duomenimis, Lietuvoje labiausiai paplitusi diskriminacija įsidarbinant yra kandidato
amžius, jeigu ji(s) yra vyresnė(is) nei
55 metų, ir negalia. Blogiausiai žmonės jaustųsi, jei jiems tektų dirbti kartu su translyčiu, homoseksualiu ar biseksualiu asmeniu arba romų tautybės
žmogumi. Naujausiais Etninių tyrimų
instituto duomenimis, labiausiai dirbti drauge respondentai nenorėtų su
psichikos negalią turinčiu žmogumi,
romais, iš įkalinimo įstaigų išėjusiais
asmenimis, musulmonais, homoseksualiais asmenimis. Daugiau nei pusė

Per Lietuvą skrieja mokslo festivalis
„Erdvėlaivis žemė“
Šią savaitę Vilniuje ir kituose Lietuvos
miestuose vyksta mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Rugsėjo 10–18 dienomis visi norintys, nuo mažiausiojo iki
vyriausiojo, gali rinktis iš daugiau kaip

Valia ir ryžtas nugalėti nepaiso
jokių kliūčių
Žiūrint parolimpines Rio de Žaneiro
žaidynes, ne vienam užgniaužia kvapą – kiek jėgos, tikėjimo, valios, ryžto
nugalėti sklinda iš jose dalyvaujančių
sportininkų. Lengvaatletis Mindaugas
Bilius, nustūmęs rutulį 16 metrų 80
centimetrų, iškovojo aukso medalį Rio
de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse.
Prieš tai sportininkas mus pradžiugino
iškovojęs disko metimo rungties sidabrą. Mindaugas savo laimėjimus skiria
visai šaliai ir visiems neįgaliesiems.
Kaip ir parolimpinių žaidynių čempionas, Lietuvos rinktinės sudėtyje startuoja ne vienas atletas, siekiantis ar jau

Visą finansavimo sąlygų aprašą galite
rasti čia.

300 nemokamų renginių. Itin platus
temų spektras: pradedant diskusijomis
apie tai, kaip numalšinti pyktį, poliglotų dirbtuvėmis ir baigiant biofizikinių
reiškinių modeliavimu superkompiuteriu, apsilankymais moderniausiose
fizikos, biofarmacijos laboratorijose,
Žmogaus elgesio tyrimų laboratorijoje,
ekskursijomis į botanikos ir zoologijos sodus. Kviečiame skaityti festivalio
tinklalapį, sužinoti įdomiausių ir išradingiausių naujienų, o smalsiausius –
aplankyti festivalio renginius, pakviesti

kartu kaimynus, bičiulius. Registruotis
į festivalio renginius galite čia.
Festivalis yra Europos socialinio fondo
agentūros administruojamo projekto
„Nacionalinės mokslo populiarinimo
sistemos plėtra ir įgyvendinimas” dalis.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“.

pasiekęs ne tik sporto, bet ir aukštojo
mokslo aukštumų. Šiuo metu mažėjant
bendram Lietuvos studentų skaičiui,
neįgaliųjų skaičius universitetuose ir
kolegijose tik auga.
Valstybinis studijų fondas, įgyvendinantis Europos socialinio fondo projektą „Studijų prieinamumo didinimas“,
džiaugiasi, kad šiandien beveik visos
aukštosios mokyklos yra pasiruošusios
priimti studentus, turinčius negalią, ir
supranta, kad šie žmonės dažniausiai
būna išskirtinės asmenybės. Iš projekto
lėšų neįgaliems studentams kas mėnesį
skiriama 152 eurų tikslinė išmoka, specialiems porieikiams pritaikoma aukštųjų mokyklų aplinka, perkama įranga ir įvairios priemonės, dėstytojams
organizuojami mokymai, supažindinantys su bendravimo su neįgaliaisiais
studentais specifika, skleidžiama informacija apie galimybes studijuoti.

