
„UniDiversity“ yra pažangi 2 m. trukmės
iniciatyva, siekianti sukurti įtraukią akademinę
aplinką lesbietėms, gėjams, biseksualiems,
transseksualiems ir interseksualiems
asmenims (LGBTI+) Graikijoje, Lietuvoje ir
Italijoje.

studentų ir akademinio
personalo narių nedalyvavo

seminaruose ar paskaitose apie
LGBTI+

studentų ir akademinio personalo
narių teigė, kad pastaraisiais

metais nebuvo imtasi priemonių
spręsti iššūkiams, su kuriais

susiduria LGBTI+ asmenys savo
akademinėje aplinkoje

studentų ir akademinio personalo
narių, identifikuojančių save kaip

LGBTI+ asmenis, teigė, jog per
pastaruosius metus savo

akademinėje aplinkoje susidūrė su
diskriminajicos apraiškomis

Ar žinote, kad Lietuvoje...

Universitetai įvairovės link
Siekiame sukurti įtraukią akademinę
aplinką LGBTI+ žmonėms.

73% 68% 56%

Daugiau informacijos apie UniDiversity projektą ir jo rezultatus
rasite www.unidiversity-project.eu

 

Tyrimo duomenys surinkti iš internetu atliktos akademinės bendruomenės (studentų, dėstytojų, mokslo ir
administracijos darbuotojų) apklausos, įgyvendintos Lietuvoje 2021 m. kovą ir balandį (N=575)

http://www.unidiversity-project.eu/


Mūsų istorija
Kaip pradėjome savo veiklą

Sukursime internetinį pranešimų dėl diskriminacijos
tinklą (angl. Discrimination Reporting Network), kuris
leis saugiai ir konfidencialiai pranešti apie patirtas
diskriminacijos dėl SOGISC apraiškas ir pasiūlys
veiksmingus sprendimus, padėsiančius kovoti su jomis
akademinėje aplinkoje.

Projekto veiklas pradėjome atlikdami lauko tyrimą, kuriame dalyvavo
asmenys, atstovaujantys skirtingas akademinės bendruomenės dalis,
t.y. studentai, dėstytojai, mokslo ir administracijos darbuotojai.
Lauko tyrimu siekėme identifikuoti diskriminacijos apraiškas
akademinėje aplinkoje bei jų vertinimo skirtumus tarp LGBTI+
bendruomenei priklausančių ir nepriklausančių asmenų.
Analizavome akademinei bendruomenei skirtų mokymų poreikį,
kurie, pasitelkiant įtraukias praktikas, padėtų mažinti diskriminaciją
pagrindais.

Parengsime akademinei bendruomenei skirtą
mokymosi medžiagą

Įgalinsime akademinę bendruomenę taikyti įtraukias
praktikas ir gerinsime konfliktų sprendimo įgūdžius
Vykdysime akademinei bendruomenei skirtą plataus masto
sąmoningumo didinimo kampaniją, kurios tikslas – didinti
informuotumą apie diskriminacijos dėl SOGISC paplitimą
akademinėje aplinkoje ir mokyti akademinės bendruomenės
narius integruoti įtraukias praktikas.

Visose projekto šalyse vykdysime sąmoningumo
didinimo kampaniją, skirtą ne tik akademinei
bendruomenei, bet ir politikos formuotojams,
sprendimų vykdytojams bei visuomenės nariams.

Įgyvendinsime advokacines veiklas



Jeigu esate akademinės
bendruomenės narys(ė) –
darbuotojas(a), studentas(ė),
tyrėjas(a), mokslininkas(ė), ir
norite daugiau sužinoti apie
mokymus, užsiregistruokite čia.

Akademinės
bendruomenės

nariams

1800 200 8000

Kam bus naudingos
mūsų veiklos?

LGBTI+ asmenims
 

Viešojo ir privataus
sektorių atstovams,

politikos formuotojams ir
žmogaus teisių gynėj

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje 
www.unidiversity-project.eu

 
Lauksime Jūsų!

 

Šis lankstinukas sukurtas remiant Europos Sąjungai. Už jo turinį atsako tik „UniDiversity“ konsorciumas ir jis nebūtinai atspindi
Europos Sąjungos požiūrį. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už joje esančios informacijos naudojimą.

 
Projektas finansuojamas Teisingumo GD pagal 2014-2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą. Projekto veikla prasidėjo 2020

m. lapkritį ir trunka 24 mėnesius.

https://forms.gle/UvguecC8eR2YnU558
http://www.unidiversity-project.org/

