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NVO Diversity Development Group (DDG), 
įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti 
organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius 
(mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) 
projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, 
lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir 
integracijos srityse. Strateginis organizacijos 
uždavinys – vystyti įvairovę siekiant darnios, 
tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. 
Numatytos veiklos kryptys 2021 m. - migracija 
ir nelygybės.

tikslai ir
veiklos sritys
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Tarptautinės migracijos 
ir migrantų integracijos 
procesų stebėsena, 
siekiant sisteminti, 
analizuoti ir skleisti 
teorines ir empirines 
žinias apie šiuolaikinės 
migracijos procesus 
Lietuvoje ir pasaulyje;

Lygių galimybių 
plėtros užtikrinimas 
migrantams ir kitoms 
pažeidžiamoms 
grupėms: gyvenimo 
ir darbo sąlygų 
stebėsena, žmogaus 
teisės ir socialinė 
sanglauda, socialinis 
mobilumas ir tinklai;

Pagrindinių žmogaus 
teisių ir laisvių 
apsaugos skatinimas ir 
užtikrinimas: migrantų 
ir kitų pažeidžiamų 
grupių lygių galimybių 
užtikrinimas ir 
skatinimas užimtumo, 
būsto, sveikatos 
priežiūros, socialinių 
paslaugų, švietimo ir 
kitose srityse;

Prevenciniai veiksmai 
kovojant prieš 
ksenofobiją, rasizmą ir 
netoleranciją;

Kova prieš prekybą 
žmonėmis.

DDG veikla apima šias sritis 
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DDG atlikti ir planuojami darbai
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Užsakomieji tyrimai ir publikacijos

Veiklos ataskaita 2020

Nuo 2020 m. vasario mėn.: ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) nacionalinių informacijos centrų tinklas FRANET:
Darbdavių direktyvos 2009/52/ES įgyvendinimas Lietuvoje.
ES Direktyvos 2017/541 dėl kovos su terorizmu įgyvendinimas Lietuvoje.

„Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano vertinimas“. Užsakovas: VRM

National report for the study “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues. European implementation assessment”. 
Koordinatorius: European Parliamentary Research Service 

National report for the “European Islamophobia report” (2020). Koordinatorius: Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA))

Blažytė, G., 2020. Current Trends of Migration in Lithuania. Užsakovas: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, 

Kriščiūnaitė, A. ir Litvinaitė, U., 2020. “Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir žmogaus teisių: Darnaus vystymosi darbotvarkės 
2030 kontekste”. NVVBO platforma ir Diversity Development Group. Studija parengta įgyvendinant projektą ,,Europe in the world – Engaging in the 2030 
Sustainable Development Agenda“

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano monitoringas. Užsakovas: Tautinių mažumų departamentas prie LR 
Vyriausybės
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Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio 
sistemoje (2 mokymai, 56 dalyviai)
Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant 
su legalios migracijos procesais, migrantais ir prieglobsčio 
gavėjais: politologinis, sociologinis, teisinis, kultūrinis ir 
psichologinis pjūviai  (12 mokymų, 212 dalyvių)
Mokymai „Kaip mokyti apie globalaus pasaulio iššūkius? 
Kritinio mąstymo ugdymas per tarptautinės migracijos ir 
darnaus vystymosi procesų analizę” (2 mokymai, 35 dalyviai)
Seminarai „Kaip mokyti apie globalaus pasaulio iššūkius? 
Kritinio mąstymo ugdymas per tarptautinės migracijos ir 
darnaus vystymosi procesų analizę” (6 seminarai, 99 dalyviai)
Diskusija „Darnus švietimas be atskirčių: problema ar 
galimybė? | Diskusija su ekspertais ir trumpametražių filmų 
programa” (2020-11-25, 74 dalyviai)

MIPEX 2020 tyrimo rezultatų pristatymas (2020-11-16, 37 
dalyviai)
Seminaras ”Smurtas lyties pagrindu vaikų ir paauglių tarpe 
mokykloje ir santykiuose: situacijos Lietuvoje apžvalga” (2020-
07-27, 61 dalyvis)
Tęstinės nacionalinės NIEM ataskaitos bei UNHCR apklausos 
apie pabėgėlių integracijos patirtis rezultatų pristatymas (2020-
07-09, 24 dalyviai)
Diskusija NIEM projekto rėmuose: COVID-19 įtaka prieglobsčio 
prašytojams, prieglobsčio gavėjams bei migrantams Lietuvoje 
(2020-04-10, 19 dalyvių)

DDG organizuoti renginiai



Atstovavimas
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„Smurtas artimoje aplinkoje ir priklausomybės - ar galime tai sieti?“, 2020-11-26, Respublikinis priklausomybės ligų centras 

Tyrimas: Lietuvoje migrantams kyla daugiau kliūčių nei galimybių, 2020-11-16, kaunodiena.lt

MIPEX 2020 tyrimas: integracijos politika Lietuvoje užsieniečiams kelia daugiau kliūčių nei galimybių, 2020-11-16, 
Manosveikata.lt

„MIPEX 2020 tyrimas: integracijos politika Lietuvoje užsieniečiams kelia daugiau kliūčių nei galimybių”, 2020-11-16, BNS

„Įvairovė – baimė ar vertybė?“, TV laidų ciklas „Aš-Lietuvos pilietis“, 2020-10-17, TV8

Nevyriausybininkai ragina solidarizuotis su Graikija ir priimti nuo gaisro nukentėjusius pabėgėlius. 2020-09-18, lrt.lt

„5 metus Anglijos miške gyvenusio lietuvio istorija priminė apie modernią vergovę: kaip emigrantai pakliūva į išnaudotojų 
pinkles?“, 2020-08-04, lrt.lt

Kita klimato krizės pusė: kai šalys išnyks iš žemėlapio, milijonai klimato pabėgėlių ieškos naujų namų, 2020-08-02,  15min.lt

„Kai sustoja pasaulis: migracija karantino metu“, 2020-06-20, naujienų portalas 15min.lt

“I. Urbonavičiūtė-Valančiauskė: migracijos krizė – tai visų mūsų atsakomybė” - 2020 06 07, alfa.lt

Žiniasklaidoje
(radijas, TV, internetas)

https://www.rplc.lt/smurtas-artimoje-aplinkoje-ir-priklausomybes-ar-galime-tai-sieti/
https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/tyrimas-lietuvoje-migrantams-kyla-daugiau-kliuciu-nei-galimybiu-996290
http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/naujienos/mipex-2020-tyrimas-integracijos-politika-lietuvoje-uzsienieciams-kelia-daugiau-kliuciu-nei-galimybiu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1235422/nevyriausybininkai-ragina-solidarizuotis-su-graikija-ir-priimti-nuo-gaisro-nukentejusius-pabegelius
https://www.lrt.lt/lituanica/aktualijos/751/1204019/5-metus-anglijos-miske-gyvenusio-lietuvio-istorija-primine-apie-modernia-vergove-kaip-emigrantai-pakliuva-i-isnaudotoju-pinkles
https://www.lrt.lt/lituanica/aktualijos/751/1204019/5-metus-anglijos-miske-gyvenusio-lietuvio-istorija-primine-apie-modernia-vergove-kaip-emigrantai-pakliuva-i-isnaudotoju-pinkles
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kita-klimato-krizes-puse-kai-salys-isnyks-is-zemelapio-milijonai-klimato-pabegeliu-ieskos-nauju-namu-57-1353816
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kai-sustoja-pasaulis-migracija-karantino-metu-1084-1335734?copied
https://www.alfa.lt/straipsnis/50414623/i-urbonaviciute-valanciauske-migracijos-krize-tai-visu-musu-atsakomybe
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“Refugeedom in Central and Eastern Europe: Memory and Education”, International workshop,  2020 01 29, Lietuva

„Migration and migrant integration policies in Lithuania: key findings of MIPEX 2020”, Migrant Integration Policy Index (MIPEX 
2020) national launch event, 2020-11-16, Lietuva

„MIPEX 2020: Migracijos ir migrantų integracijos politika Lietuvoje.“ Mokslinė konferencija “Socialinė įtrauktis Lietuvoje: etininių 
ir migrant grupių perspektyva”. Organizatorius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Etninių tyrimų institutas, 2020-12-18

„Nepriklausomas Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo vertinimas: preliminarūs tyrimo 
rezultatai“, Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos (toliau – komisija) posėdis, 2020-10-20, Lietuva

“Pabėgėlių integracija Europoje – atsakingas požiūris: nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas” (NIEM)“, Pabėgėlių 
integracijos politikos stebėsena ir gerinimas: tęstinės nacionalinės NIEM ataskaitos  ir UNHCR apklausos apie pabėgėlių integracijos 
patirtis rezultatų pristatymas, 2020-07-09, Lietuva

“Studijos pristatymas | migracija, klimato kaita, žmogaus teisės” (NVVBO Platforma), 2020-07-28, nuotolinis renginys

“Meet-up of Estonian, Latvian and Lithuanian networks for sustainable development”, 2020-12-03, nuotolinis renginys

Renginiuose/
konferencijose



Advokacija 
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Kreipimasis „Dėl Lietuvos Respublikos atsako į Morijos stovyklos gaisrą ir jo pasekmes“  (išsiųsta: LR Vyriausybei, LR Socialinei apsaugos ir darbo 
ministerijai, LR Vidaus reikalų ministerijai, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui) (2020 m. rugsėjo 18 d.)

„Darbo grupė veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti“

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Lygių galimybių tyrėjų tinklas“

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komitetas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8ab5c90035311ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-pw6827nma


Projektai 
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Projekto tikslas – nuosekliai rinkti, sisteminti bei viešinti informaciją migracijos, 
prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų (ne ES) šalių piliečių grąžinimo temomis bei 
taip pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims ir 
tikslinei projekto grupei – Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų (ne ES) šalių piliečiams 
bei migracijos srityje aktyviems specialistams. Informacija projekto internetinėje 
svetainėje talpinama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų). 
Daugiau informacijos     Svetainė

Migracijos 
informacijos ir 
bendradarbiavimo 
platforma (MIPAS)

2017 – 2022

Siekiant prisidėti prie migrantų ir prieglobsčio gavėjų priėmimo tobulinimo, 
integracijos politikos įgyvendinimo, vykdomas projektas, kurio tikslas – įdiegti 
mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį prieglobsčio procesuose Lietuvoje; 
sukurti prieglobsčio srityje dirbantiems specialistams skirtą holistinę mokymų 
programą, pagerinti prieglobsčio srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir 
gebėjimus. Tikslinė grupė – priėmimo ir prieglobsčio srityje dirbantys specialistai.
Daugiau informacijos

Mokymosi visą 
gyvenimą požiūris 
priėmimo ir 
prieglobsčio 
sistemoje

2018 – 2021

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/mipas/
https://mipas.lt/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/learning-approach/
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Projektu siekiama pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies (ne ES 
valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra Lietuvos Respublikoje, 
kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos Respublikoje 
sąlygų ir kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, taikant išsiuntimo standartą. 
Šio projekto įgyvendinimo metu vykdomas nešališkas ir objektyvus užsieniečių 
išsiuntimo operacijų stebėjimas leidžia nuosekliai ir sistemingai gerinti užsieniečių 
išsiuntimo procesą.  
Daugiau informacijos

Projektas skirtas susipynusioms žmonių perkėlimo Viduržemio jūroje istorijoms, 
kurios apima XV – XX a. (COST veiksmas).
Daugiau informacijos

Projekto tikslas – sustiprinti žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėseną ir 
vykdyti jų advokaciją bei informavimą apie žmogaus teises, pasitelkiant tarpsektorinį 
bendradarbiavimą ir įtraukiant jaunimą.
Daugiau informacijos

Išsiuntimo operacijų 
stebėsena

People in Motion 
(PIMO)

Prioritetas gerovės 
valstybėje – žmogaus 
teisės 

2020 – 2022

2019 – 2022 

2020 m. 
lapkritis – 
2022 m. 
lapkritis

Tarptautinis projektas „Solidarumas ateityje Europoje“ konferencijų cikle sujungia 
piliečius iš visos Europos. Šios konferencijos yra skirtos suprasti migrantų ir 
pabėgėlių kasdienį gyvenimą, pagerinti jiems teikiamas paslaugas ir suprasti 
aplinkybes, atvedusias juos į Europos Sąjungą.
Daugiau informacijos

Solidarumas ateities 
Europoje 
(Solidarity in a Future 
Europe)

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/forced-return-monitoring/
http://www.peopleinmotion-costaction.org/about-pimo/
https://ztok.lt/projektas/projektas-prioritetas-geroves-valstybeje-zmogaus-teise/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/solidarity-in-a-future-europe/
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Projekto tikslas - įdiegti mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį 
prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose Lietuvoje pagal holistinę mokymų 
programą ir pagerinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų 
kompetencijas ir gebėjimus dirbant su migrantais ir prieglobsčio gavėjais. Projekto 
tikslinė auditorija -  įvairių sričių viešojo sektoriaus specialistai.
Daugiau informacijos

NIEM – šešerių metų trukmės daugiašalis projektas, kurio tikslas – parengti 
pabėgėlių integracijos procesuose dalyvaujančius veikėjus (valstybines institucijas ir 
nevyriausybines organizacijas, migracijos ir integracijos ekspertus) 15 ES valstybėse 
narėse tam, kad jie galėtų geriau įveikti dabartinius iššūkius, pagerinti tarptautinės 
apsaugos gavėjų integracijos rezultatus. Konfliktai tęsiasi vis ilgiau, šiuo metu trunka 
vidutiniškai 17 metų, kol pabėgėliai, bėgantys nuo pilietinių karų ir kitų konfliktų, 
galiausiai turi galimybę grįžti į savo gimtąją šalį. Tai reiškia, kad ilgalaikė naujai 
atvykusių tarptautinės apsaugos gavėjų integracija neturi alternatyvos bei tampa 
neatidėliotinu iššūkiu Europos šalių visuomenėms. 
Daugiau informacijos 

Mokymosi visą 
gyvenimą požiūris 
prieglobsčio, 
migracijos ir 
integracijos 
procesuose

Nacionalinis 
integracijos 
stebėsenos 
ir vertinimo 
mechanizmas. 
Tarptautinės apsaugos 
gavėjų integracijos 
procesų vertinimas ir 
vystymas (NIEM)

2018 – 2021

2015 – 2021

IDEM projektas – tai novatoriška iniciatyva, kuria siekiama įvertinti Europos 
mažų ir vidutinių įmonių įvairovės valdymą ir remti įvairovės ir įtraukties praktikos 
įgyvendinimą. Projekte kuriamas inovatyvus IDEM įrankis leis įmonėms pačioms 
įsivertinti savo įvairovės ir įtraukties klimatą organizacijose.
Daugiau informacijos

The IDEM Project: 
achieving greater 
Diversity, Inclusion 
and Equality in SMEs 
Management (IDEM)

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/life-long-learning-approach-in-the-asylum-migration-and-integration-processes/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/refugee-integration/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/idem/
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Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei 
Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu 
VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą, kurio tikslas – stiprinti integracijos 
paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, 
Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.
Daugiau informacijos

Projekto tikslas -  skatinti įvairovę akademinėje aplinkoje, užtikrinant LGBTI + asmenų 
lygias teises, siekiant užkirsti kelią  homofobijai ir transfobijai universitetinėje aplinkoje 
bei diskriminacijai. 
Daugiau informacijos 

Projekto tikslas - vykdyti ankstyvąją smurto santykiuose vaikų ir jaunimo tarpe 
prevenciją šviečiant moksleivius apie stereotipus darančius įtaką smurto santykiuose 
atsiradimui.  Projekto veiklos prisidės keičiant vaikų požiūrį ir elgesį, kuris kursto 
smurtą santykiuose ir įgalins mokyklos bendruomenę efektyviai vykdyti smurto 
santykiuose prevenciją taip kuriant saugią erdvę moksleivių tobulėjimui.
Daugiau informacijos

Savivaldybių 
kompetencijų 
didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų 
šalių piliečiams

Universities towards 
diversity (Unidiversity)

Children First:
Addressing Gender 
Based Violence from 
the bottom-up

2020 – 2022

2020 – 2022

2019 – 2021

Projekto tikslas  - vietos bendruomenės įtraukimas per savanoriškas veiklas, 
siekiant palengvinti migrantų socialinę integraciją bei suteikiant paramą trečiųjų šalių 
piliečiams supažindinant juos su naujos vietos aplinka, papročiais ir tradicijomis, 
pasitelkiant skaitmenizuotą pasakojimo būdą apie migrantų esamus ir praeities 
prisiminimus, pomėgius ir viltis. 
Daugiau informacijos 

DIGItal storytelling for 
migrant integration
(DIGIMI)

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/enhancing-the-competence-of-municipalities-in-providing-services-to-third-country-nationals/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/universities-towards-diversity-unidiversity/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/children-first/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/digimi/
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Lietuvos ir globalaus pasaulio iššūkiams nagrinėti reikalingas ne tik kritinis mąstymas, 
bet ir bendradarbiavimu bei aktyviu dalyvavimu grįstas ugdymas. Į besimokantįjį 
orientuota pedagogika su interaktyviomis ir dialogiškomis veiklomis yra esminė 
globalaus švietimo ir darnaus vystymosi švietimo metodologija. Projekto mokymų 
metu šių konstruktyvistinių prieigų pagalba bus  žiūrima į migracijos, saugumo ir 
darnaus vystymosi problemas, taip pat - pristatoma, kaip minėtus metodus taikyti 
praktinėje ugdymo veikloje.

Daugiau informacijos    Svetainė

Europos integracijos interneto svetainė (EWSI) yra integracijos specialistus ir politikus 
jungianti elektroninė erdvė. Projekto tinklalapyje pateikiama kokybiška, svarbiausias 
naujienas ES apibendrinanti informacija bei remiama specialistų bendruomenės 
veikla. EWSI veiklomis siekiama skatinti integracijos politiką, gerąsias jos praktikas, 
dalintis sėkmingos strategijos rezultatais, paremti suinteresuotų šalių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų bendradarbiavimą. 
 
Daugiau informacijos     Svetainė

Kaip mokyti apie 
globalaus pasaulio 
iššūkius? Kritinio 
mąstymo ugdymas 
per tarptautinės 
migracijos ir darnaus 
vystymosi procesų 
analizę  (InterCap)

Europos integracijos 
interneto svetainė

EWSI

2017 – 2021

2018 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/intercap/
https://www.developtogether.eu/lt/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/european-website-on-integration/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home


Tinklaveika
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Anna Lindh Fondas (ALF) - tarpvyriausybinė institucija, įkurta 2004 m., įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio 
jūros regionų valstybes. Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje (Egiptas) ir vienija per 4000 
organizacijų-narių. 
Tinklo tikslas - telkti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams skatinant prasmingą 
tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.
Daugiau informacijos čia
nuo 2018 m. ALF Lietuvos tinklo koordinatorė DDG
nuo 2015 m. DDG tinklo narė 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) - 
vystomojo bendradarbiavimo (VB) srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. NNVBO 
Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, 
būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų 
ugdomi jų gebėjimai. Atstovaujame nevyriausybines vystomojo bendradarbiavimo organizacijas Lietuvoje, 
Europos Sąjungoje (ES), kitose tarptautinėse organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant 
ES ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką.
Daugiau informacijos čia 
nuo 2017 m.

Anna Lindh Fondas 

NNVBO Platforma

60 organizacijų

20 narių

https://www.annalindhfoundation.org/mandate-and-founders
https://manoteises.lt/organizacija/zmogaus-teisiu-organizaciju-koalicija/
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Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias žmogaus 
teisių ir anti-diskriminacijos srityse. ŽTOK sukurta 2014 m., nuo 2011 m. veikusios Žmogaus teisių koalicijos 
pagrindu.
8 organizacijos veikia išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo 
principus Lietuvoje. Ši tinklaveika bei didesnė ekspertų sąjunga leidžia pasiekti greitesnių ir efektyvesnių 
rezultatų ginant bei atstovaujant žmogaus teises.
Daugiau informacijos čia
nuo 2019 m. DDG narė stebėtoja

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir   visuomenėje, „Diversity 
Development Group“, „SOPA“ ir “15min” 2020 m. įsteigė Lietuvos Įvairovės chartijos asociaciją. 
Daugiau informacijos čia
nuo 2020 m.

Žmogaus teisių 
organizacijų koalicija 
(ŽTOK)

Lietuvos įvairovės 
chartijos asociacija

8 nariai

20 narių

https://manoteises.lt/organizacija/zmogaus-teisiu-organizaciju-koalicija/
https://diversity.lt/
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VšĮ Diversity Development Group
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