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Metodo tikslas - mobilizuoti vyrus ir 
berniukus siekiant lyčių lygybės

Moterys dešimtmečius vadovavo lyčių lygybės judėjimui, ir, nors vyrų įsitraukimas į judėjimą 
yra būtinas, šis procesas turi būti gerai apgalvotas ir palaikantis jau esamas moterų pastangas 
ir lyderystę.

Besivadovaudamos šia mintimi ir besiremdamos ilgamečiu moterų darbu lyčių lygybės srityje 
Islandijos ir Surinamo vyriausybės kartu sukūrė „Barbershop“ metodą kaip būdą sėkmingai 
įtraukti vyrus į lyčių lygybės skatinimą.
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Kodėl metodas pavadintas 
„Barbershop Toolbox“?

Daugumai vyrų yra tekę apsilankyti pas barzdaskutį. Tai yra erdvė, 
kur vyrai tarpusavyje kalba, laisvai diskutuoja apie skirtingą lyčių 
elgesį ir požiūrius, įskaitant ir tai, kad buvimas vyru yra išmoktas 
vaidmuo. Nors vyrų ir moterų santykiai salonuose yra nuolat 
aptariami, šie pokalbiai dažniausiai atspindi stereotipinius moterų 
ir vyrų vaidmenis ir retai kada sprendžia rimtus klausimus dėl lyčių 
nelygybės.

Lyčių nelygybė yra vienas reikšmingiausių šių dienų žmogaus teisių 
pažeidimų. Norint išspręsti šį pasaulinį iššūkį ir pasiekti visišką lyčių 
lygybę, labai svarbu, kad vyrai ir berniukai taptų sprendimo dalimi.

„Barbershop“ renginiai suteikia vyrams įrankius kelti prasmingus 
klausimus apie nelygybę bei tapti pokyčių agentais. Savo pavyzdžiu 
vyrai gali teigiamai pakeisti socialines normas savo aplinkoje ir 
imtis lygybę užtikrinančių veiksmų.



Barbershop Toolbox

Įžanga



Barbershop Toolbox / Įžanga

Įžanga

Pagal „Barbershop Toolbox“ metodą organizuojami renginiai kviečia visus vyrus ir berniukus aktyviai įsitraukti 
į lyčių lygybės skatinimą, jais siekiama atskleisti, kaip lyčių nelygybė riboja asmenų, įmonių ir bendruomenių 
galimybes išnaudoti visą savo žmogiškąjį, ekonominį ir socialinį potencialą.

„Barbershop Toolbox“ metodą sudaro septyni renginių prototipai – įrankiai, skatinantys atvirą diskusiją apie 
lyčių nelygybę. Patys pamatę savo elgesio ar mąstymo pasekmes, vyrai gali keisti socialines normas ir imtis 
veiksmų, jie taip pat gali įkvėpti kitus vyrus prisiimti atsakomybę ir paskatinti juos prisijungti prie lygybės 
judėjimo.

Septyni renginių prototipai yra suskirstyti į tris kategorijas: sesijas vadovams, seminarus ir didesnės sklaidos 
renginius. Kiekvienas renginys-įrankis turi savo konkrečius tikslus bei tikslinę auditoriją, todėl juos lengva 
pritaikyti reikiamai auditorijai, organizuoti atskirai ar sujungti į renginių ciklą.
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Barbershop Toolbox / Organizatoriams

Organizatoriams  

„Barbershop“ renginiai yra skirti motyvuoti ir įtraukti vyrus į diskusiją apie lyčių lygybę, skatinant vyrus ir 
moteris diskutuoti saugioje aplinkoje. Nors „Barbershop Toolbox“ konceptas daugiausia dėmesio skiria vyrų 
dialogui, „Barbershop“ renginiai taip pat suteikia galimybių vyrams ir moterims kartu spręsti šią opią problemą.

Šis įrankių rinkinys veikia kaip orientyras ieškantiems būdų, kaip paskatinti vyrus įsitraukti į kovą už lyčių 
lygybę. Šie įrankiai gali būti naudojami atskirai vienas nuo kito ar kartu, priklausomai nuo to, kas geriausiai 
tinka organizatoriams, auditorijai ir atitinka viso renginio esmę ir trukmę.

Svarbu prisiminti, kad kelias, vedantis lyčių lygybės link, yra ilgas, o šie renginiai turėtų padėti užmegzti 
pokalbį ir įkvėpti žmones transformacijos procesui. 

Kiekvienas iš įrankių pateikiamas su nuosekliomis instrukcijomis: aiškiais sesijų tikslais, organizacinėmis 
gairėmis bei patarimais, kaip tikslingiau vesti diskusijas.

Kodėl verta naudotis „Barbershop Toolbox“ metodu?

Kaip naudotis „Barbershop“ įrankiais?



Barbershop Toolbox / Organizatoriams

Prieš pradedant yra svarbu apsvarstyti savo tikslinę auditoriją ir galutinį „Barbershop“ sesijos tikslą. Ar 
planuojate sutelkti tik valdybos narius, vadovus, o gal norite pasidalinti žiniomis su platesnėmis auditorijomis? 
O galbūt sujungti abu variantus? Visų pirma „Barbershop“ renginiai skirti įtraukti vyrus į diskusiją apie lyčių 
nelygybę, kur vyrai su vyrais galėtų spręsti šią opią temą.

„Barbershop“ įrankius galima naudoti vienos lyties grupių (tik vyrų) ar mišrių grupių (vyrų ir moterų) sesijoms. 
Tačiau, jei sesijoje dalyvauja mišrios grupės, svarbu vyrams užtikrinti galimybę dalį renginio temą išdiskutuoti 
tik tarp vyrų. Tokiu būdu užtikrinsite galimybę vyrams užmegzti produktyvų dialogą apie tai, kaip vyrai galėtų 
prisidėti sprendžiant lyčių nelygybės klausimą. Tą galima pasiekti suskirsčius dalyvius į grupes pagal lytį ir 
priskyrus kiekvienai grupei po ekspertą, kuris diskusijoje dalyvautų kaip moderatorius ir pasidalintų savo, 
kaip lyčių lygybės advokato, patirtimi.

Šis įrankių rinkinys veikia kaip orientyras ieškantiems būdų, kaip paskatinti vyrus įsitraukti į kovą už lyčių 
lygybę. Šie įrankiai gali būti naudojami atskirai vienas nuo kito ar kartu, priklausomai nuo to, kas geriausiai 
tinka organizatoriams, auditorijai ir atitinka viso renginio esmę ir trukmę. 

Pirmas žingsnis: Kokia yra jūsų tikslinė auditorija?

Antras žingsnis: Pasirinkite savo įrankį. 

Atsižvelgdami į savo auditoriją ir įrankį (-ius), pasirinkite vietą, kuri geriausiai atitiktų jūsų poreikius. Seminarams 
reikės erdvės, kurioje kelios grupės galėtų dirbti vienu metu, o aukšto lygio renginiams gali prireikti patalpos 
su scena, gera garso aparatūra ir t. t.

Trečias žingsnis: Išsirinkite vietą.



Barbershop Toolbox / Organizatoriams

Apsvarstykite galimybę užmegzti partnerystę su patirties turinčiomis vietinėmis nevyriausybinėmis 
organizacijomis bei pilietinės visuomenės atstovais. 

Organizuojant „Barbershop“ renginius, svarbu suprasti ir prisijungti prie organizacijų, kurios jau ilgą laiką 
nenuilstamai dirba, kurdamos lyčių lygybės pasaulį. „Barbershop“ renginiuose turėtų būti išgirsti ir moterų 
balsai, o partnerystės yra puiki galimybė kviesti ekspertes moteris dalyvauti renginiuose kaip pranešėjas ar 
bendraautores.

„Barbershop“ renginio sėkmė daugiausia priklauso nuo vedėjo, todėl svarbu atidžiai pasirinkti asmenį, kuris 
bus atsakingas už renginio vedimą. Vedėjas turėtų būti gerai susipažinęs su tema, turėti darbo su įvairiomis 
žmonių grupėmis patirties, taip pat ir asmeninės bei profesinės patirties nagrinėjant lyčių teisingumo 
ir nelygybės klausimus. Vedėją galite pasirinkti iš darbo aplinkos, vietinės bendruomenės ar pasikviesti 
tarptautinį ekspertą. Renginio vedėjas turėtų būti pasiruošęs susidurti su pasipriešinimu bei siūlyti konflikto 
sprendimus. Apsvarstykite galimybę pakviesti du vedėjus, kurie vienas kitam suteiktų pagalbą vedant renginį 
ir sprendžiant konfliktus, jei jų kiltų.

Ketvirtas žingsnis: Užmegzkite partnerystes.

Penktas žingsnis: Pasirinkite ir apmokykite vedėjus.
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Barbershop Toolbox / Pasirinkite „Barbershop Toolbox“ įrankius

1.  Sesijos vadovams
2.  Seminarai
3.  Platesnės sklaidos renginiai

Vadovams skirtos sesijos yra 
sukurtos plėsti vadovų supratimą 
ir paskatinti juos įsipareigoti, 
siekiant lyčių lygybės. Seminarai 
dalyviams suteikia galimybę 
patyrinėti būdus, kuriais lyčių 
nelygybė pasireiškia visuomenėje. 
Platesnės sklaidos renginių tikslas 
yra įtraukti visuomenę ir jos lyderius 
į šias diskusijas, parodyti elgesio ar 
mąstymo paskmes visuomenei. Dėl 
šios priežasties platesnės sklaidos 
įrankis yra vadovų sesijų ar seminarų 
sudedamoji dalis. 

Pasirinkite „Barbershop Toolbox“ 
įrankius

„Barbershop Toolbox“ metodas 
sudarytas iš trijų kategorijų:

Vadovų vaidmuo 
siekiant lyčių 
lygybės

Kas yra lytis?

Mokomės iš 
bendruomenės 
– aukšto lygio 
renginys

Elkis kaip vyras, 
elkis kaip moteris

Kas yra smurtas?

Būk pokytis – 
įsipareigok

Nuotraukų 
kampelis

Įrankis Renginys

Sesija 
vadovams 

Rekomenduojama auditorija

Sesija 
vadovams 

Seminaras 

Seminaras 

Seminaras 

Platesnės sklaidos 
renginys 

Platesnės sklaidos 
renginys 

Uždaras renginys 
vadovams

Visų lygių vadovybė; galima 
įtraukti visus dalyvius

Visi dalyviai

Visi dalyviai

Visi dalyviai

Visi dalyviai

Visi dalyviai
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Barbershop Toolbox / Įrankis #01

Įrankis #1 – Vadovų vaidmuo 
siekiant lyčių lygybės

Šios sesijos tikslas – panagrinėti, kokiais būdais organizacijų vadovai galėtų paskatinti moteris kilti karjeros 
laiptais, bei parodyti pavyzdį, kur vyrai ir moterys yra vienodai vertinami, nusipelnę vienodo darbo užmokesčio 
ir vienodos šeimai palankios darbo politikos. 

Po šios sesijos dalyviai turėtų geriau suprasti lyčių lygybės naudą ir kaip jie, įmonių ir organizacijų vadovai, 
gali prisidėti įgyvendinant pokyčius.

Sesijos vedėjo bei diskusijų lyderių vesti diskusiją prie stalų. Informacinės medžiagos vedėjui ir diskusijų 
lyderiams (terminologija, vedėjo kontrolinis sąrašas). Dalyviams pateikite klausimus be atsakymų.

Tikslas

Ko reikės šiai sesijai?

Trukmė: 1,5-2 valandos

Sesija vadovams



Barbershop Toolbox / Įrankis #1 – Vadovų vaidmuo siekiant lyčių lygybės

Šioje sesijoje siekiama suburti aukščiausius vadovus, aptarti galimybes, kaip organizacijoje paskatinti vyrų ir 
berniukų įsitraukimą į lyčių lygybės sklaidą. Dalyviai raginami asmeniškai įsipareigoti šiam tikslui ir po sesijos 
parengti savo pranešimą.

Ši sesija turėtų paskatinti neformalią ir atvirą, Chathan House Rule tipo, diskusiją, t. y. visa sesijos metu pateikta 
informacija gali būti panaudota ten susirinkusiųjų, tačiau informacijos šaltinis negali, tiesiogiai ar netiesiogiai, 
būti atskleistas. Griežtai laikykitės taisyklės į šią sesiją priimti tik aukščiausias pareigas užimančius vadovus 
ir neleiskite vadovams perleisti savo kvietimo padėjėjams ar žemesnes pareigas užimantiems kolegoms. Šios 
sesijos tikslas yra įkvėpti dalyvius atvirai užduoti klausimus ir pasidalinti savo patirtimi. Tam, kad visi dalyviai 
galėtų jaustis saugiai ir atvirai dalintis, visi grupės nariai turėtų užimti to paties lygio pareigas.

Pakvieskite ekspertą, kuris vestų renginį. Tai gali būti atstovas iš darbo aplinkos, vietos bendruomenės ar 
tarptautinis ekspertas. Gairės vedėjui yra pateiktos skiltyje Papildoma informacija. 

Vedėjas pristatys renginį, padės diskusijų vedėjams diskurso metodu bei tars baigiamąjį žodį. Būkite pasiruošę 
dalyvius suskirstyti į grupes pagal lytį. Susodinkite dalyvius taip, kad prie kiekvieno stalo būtų po vieną 
diskusijos lyderį, kuris iš anksto būtų susipažinęs su diskusijos tikslais ir klausimais.

Paprašykite svarbiausius renginio dalyvius iš anksto paruošti asmeninį pranešimą apie jų siekį didinti lyčių 
lygybę savo organizacijoje ir pakvieskite juos jį perskaityti per Būk pokytis – įsipareigok renginį.

Gairės organizatoriams



Barbershop Toolbox / Įrankis #1 – Vadovų vaidmuo siekiant lyčių lygybės

Pradėkite sesiją trumpai pristatydami renginio tikslus ir lyčių lygybės privalumus. Paaiškinkite dalyviams sesijos 
struktūrą: dalis šio renginio, diskusija, vyks atskirose grupėse, vadovaus diskusijų lyderiai. Pakvieskite dalyvius 
būti atvirus ir sąžiningus bei priminkite dalyviams Chatham House Rule diskusijos taisykles. Apsvarstykite 
galimybę pakviesti lyčių lygybės ekspertą, kuris sesijos pradžioje paskaitytų trumpą pranešimą apie lyčių 
lygybės pranašumus.

Gairės vedėjams

PRADŽIA

Po įžangos kiekvienas stalas, vedamas diskusijų lyderių, turės 30 minučių aptarti sesijos klausimus (pateikti 
žemiau). Priminkite diskusijų lyderiams stebėti laiką, leidžiant dalyviams kiekvieną klausimą nagrinėti apie 
3–5 min, priklausomai nuo to, kokia yra visos sesijos trukmė. Vedėjas turi nuolat vaikščioti tarp stalų, padėti 
diskusijų vedėjams ir dalyviams sklandžiai vesti diskusiją ar spręsti iškilusius nesutarimus. 

Priminkite dalyviams apie diskusijos trukmę likus 15, 10, 5 min iki sesijos pabaigos.

DISKUSIJOS GRUPĖSE

Diskusijų laikui pasibaigus, paprašykite diskusijų lyderių prisijungti prie jūsų ir aptarti svarbiausias, prie 
kiekvieno stalo nagrinėtas temas. Visi diskusijų lyderiai turėtų būti pasiruošę pateikti trumpą santrauką, kaip 
diskusija vystėsi prie jų stalo.

IŠVADOS



Barbershop Toolbox / Įrankis #1 – Vadovų vaidmuo siekiant lyčių lygybės

Aptarus klausimus rekomenduojama suteikti galimybę vadovams perskaityti savo pranešimą, deklaraciją, 
siekiant lyčių lygybės. Daugiau pasiūlymų Būk pokytis – įsipareigok skiltyje.

Paskutinės 15–20 minučių turėtų būti skirtos sesijai apibendrinti, primenant dalyviams apie pagrindinį renginio 
tikslą – praplėsti dalyvių suvokimą ir sukurti pagrindą lyčių lygybės politikai, pradedant nuo aukščiausio rango 
atstovų. Pabrėžkite pagrindines kliūtis ir sprendimo būdus, apžvelgtus per diskusijas grupėse bei paminėtas 
vadovų savo įsipareigojimuose.

Priminkite dalyviams, kad iš šeimos, draugų ir žiniasklaidos perimame daug ženklų apie tai, kaip mes turėtume 
elgtis kaip vyrai, kaip turėtume elgtis su moterimis ar kitais vyrais. Svarbu prisiminti, kad vaidmenys, kuriuos 
priskiriame vyrams ar moterims, yra sukurti visuomenės ir neturi jokio ryšio su biologiniais veiksniais.

Vienas iš pirmųjų žingsnių lyčių lygybės link yra suvokimas, kokį neigiamą poveikį šie stereotipai gali padaryti 
mūsų profesiniame ar asmeniniame gyvenime. Būkite kritiški ir kelkite iššūkius kaskart susidūrę su šiais 
stereotipais.

Baigiamosios pastabos

Kiekvienam iš diskusijos lyderių užduokite keletą iš šių klausimų:

Kokios buvo pagrindinės mintys apie tai, ką reiškia būti vyru?

Kokias pagrindines kliūtis siekiant lyčių lygybės dalyviai įvardijo?

Kokie galimi sprendimo būdai buvo paminėti? 

Kokius konkrečius veiksmus dalyviai įsipareigojo įgyvendinti artimiausiu metu?



Diskusijos klausimai

• Kokių posakių jums yra tekę išgirsti apie tai, ką reiškia būti vyru, moterimi?
 Diskusijų lyderiams: tai suteiks pagrindą kitiems klausimams

• Iš kur perėmėte ar išgirdote šias mintis?
 Diskusijų lyderiams: dalyvių atsakymai patvirtina, kad daugeliu atvejų idėjas perimame iš kitų žmonių, žiniasklaidos

• Kaip pasikeitė jūsų supratimas, ką reiškia būti moterimi?

• Kada buvo pirmas kartas, kai moteris jums papasakojo apie seksualinę prievartą, seksualinį priekabiavimą, ką nors, kas 
privertė ją pasijusti nepatogiai, o jūs situaciją išgirdote ne kaip kažką „blogo“, kas „netyčia“ jai atsitiko, o kaip padarinį 
to, kaip mūsų auklėjimas mus mokė žiūrėti į moterį?

 Diskusijų lyderiams: šie klausimai suteikia galimybę asmeniniams apmąstymams, kurie turėtų dar labiau praplėsti diskusiją apie lyčių lygybę

• Kokios yra pagrindinės kliūtys jūsų organizacijoje siekiant didesnės lyčių lygybės?

• Ką jūs, kaip vadovas, galite pakeisti jau rytoj, norėdamas ištaisyti šią nelygybę?

• Kokių konkrečių veiksmų gali imtis vadovybė, siekiant lyčių lygybės darbo vietoje?

• Ar yra galimybių padidinti sąmoningumą apie lyčių lygybę priėmimo į darbą procese, derybose dėl atlyginimų, 
paaukštinimų ar kovojant su seksualiniu priekabiavimu?

• Ar įmanoma pagerinti darbo ir poilsio balansą, kad būtų patenkinti motinų ir tėvų poreikiai?
 Diskusijų lyderiams: šie klausimai leidžia kiekvienam dalyviui apmąstyti būdus, kaip jie galėtų prisidėti prie pokyčių
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Barbershop Toolbox / Įrankis #02

Įrankis #2 – Mokomės iš bendruomenės 

Ši sesija turėtų įkvėpti vadovus tapti pokyčių agentais, išryškinant pavyzdžius tų lyderių, kurie jau dabar savo 
veikla skatina lyčių lygybę. Pranešėjai kviečiami pasidalinti savo asmenine patirtimi, pabrėžiant geriausius 
praktikos pavyzdžius bei pasidalinant sėkmės istorijomis apie lyčių lygybės praktikas, įgyvendintas jų 
profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Vedėjo, pranešėjų, atlikėjų ar žinomų visuomenėje žmonių (galima, bet nebūtina), mikrofonas, didelis ekranas 
vaizdo įrašams, scena, t. t.

Tikslas

Ko reikės šiai sesijai?

Trukmė: 1-2 valandos

Sesija vadovams



Barbershop Toolbox / Įrankis #2 – Mokomės iš bendruomenės 

Šis renginys yra skirtas suburti vadovus, kurie siekia lyčių lygybės. Tačiau, kaip organizatoriai, jūs galite 
patys pasirinkti, kaip naudingiausiai panaudoti šį renginio formatą (konferencija, vakaro pokalbis etc.) pagal 
savo poreikius. Apsvarstykite žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkite labiau jūsų organizacijai ir tikslinei 
auditorijai tinkančius.

Gairės organizatoriams

Kokios yra pagrindinės kliūtys jūsų organizacijoje siekiant didesnės lyčių lygybės?

Kokius konkrečius žingsnius jūsų kompanija, organizacija gali žengti, kovodama su diskriminaciniu ir 
seksistiniu vyrų požiūriu ir elgesiu darbo vietoje ir už jos ribų?

Ką jūsų organizacija galėtų perimti iš kitų kompanijų, kurios jau mobilizuoja vyrus ir berniukus, siekiant 
lyčių lygybės?

Kitas žingsnis – susisiekti su aukšto lygio politikais, generaliniais direktoriais (CEOs), vietiniais ekspertais, 
nevyriausybinėmis organizacijomis ar lyčių lygybės aktyvistais, prašant juos renginyje pasidalinti savo 
patirtimi, mobilizuojančia vyrus ir berniukus kovai su lyčių nelygybe. Prašome juos būti pranešėjais. Šiai sesijai 
pasitelkite skirtingas žinių perteikimo platformas: vaizdinę medžiagą, atsiliepimus, pranešimus ir t. t.

Padarykite renginį patrauklumo įtraudami į programą įkvepiančią ir informatyvią vaizdinę medžiagą ar 
žinomus asmenis – muzikantus, rašytojus ar aktorius, kovojančius už lyčių lygybę. Atminkite, kad net ir 
negalėdami fiziškai dalyvauti renginyje, atlikėjai gali perduoti vaizdinę medžiagą ar renginyje sudalyvauti per 
vieną iš virtualių programų.



Suraskite ekspertą, kuris galėtų būti renginio vedėju. Gairės vedėjui yra pateiktos skiltyje Papildoma 
informacija.

Pranešėjams, atlikėjams ir renginio vedėjui iš anksto praneškite, kokie yra pagrindiniai renginio tikslai bei 
auditorija, tam, kad jie galėtų geriau pasiruošti sesijai.

Paraginkite pranešėjus spręsti lyčių lygybės problemas per asmeninę patirtį:

Kas paskatino juos aktyviai siekti lyčių lygybės?

Ar jiems yra tekę susidurti su kokiais nors iššūkiais? Kaip jie juos įveikė?

Kokios yra geriausios praktikos, kuriomis jie galėtų pasidalinti su auditorija?

Paprašykite svarbiausius vadovus iš anksto paruošti ir renginyje pristatyti asmeninį pranešimą apie jų siekį 
didinti lyčių lygybę savo organizacijoje.

Suorganizuokite photobooth ar asmenukių kampelį, kur dalyviai galėtų nusifotografuoti su lyčių lygybę 
skatinančia atributika bei pasidalintų nuotraukomis su savo šeimos nariais ir draugais socialiniuose tinkluose.

Barbershop Toolbox / Įrankis #2 – Mokomės iš bendruomenės 



Barbershop Toolbox

Seminarai



Barbershop Toolbox / Seminarai

Būti vyru – kas tai? 

Šie seminarai turėtų įkvėpti dalyvius tapti pokyčių agentais ir lyčių lygybės rėmėjais – čia giliname supratimą 
apie opias temas, tyrinėjame idėjas apie lyčių lygybę. Šie seminarai jungia ekspertų vedamas diskusijas ir 
grupinį darbą. Sesijos yra padalintos pagal temas, leidžiančias dalyviams nagrinėti po vieną problemą. 
Seminarai yra vienas nuo kito nepriklausomi, todėl gali vykti kaip individualios sesijos.

Tikslas

Kas yra lytis?

Trukmė – 1 valanda Trukmė – 2 valandos Trukmė – 3 valandos

Elkis kaip vyras, 
elkis kaip moteris

Elkis kaip vyras, 
elkis kaip moteris

Kas yra smurtas?

Kas yra lytis? Kas yra lytis?

Seminarai



Barbershop Toolbox / Seminarai

Seminarai skirti atvirai diskusijai apie tai, ką reiškia būti vyru bei kaip vyrai galėtų prisidėti siekiant lyčių 
lygybės. 

Seminaruose gali dalyvauti tik vienos lyties grupės (vyrai) ar mišrios grupės (vyrai ir moterys). Jei sesijoje 
dalyvauja mišrios grupės, svarbu vyrams užtikrinti galimybę dalį renginio diskutuoti tik vyrų grupėje. Tokiu 
būdu užtikrinsite galimybę vyrams užmegzti produktyvų dialogą apie tai, kaip vyrai galėtų prisidėti sprendžiant 
lyčių nelygybės klausimą. 

Suskirstykite dalyvius į grupes pagal lytį ir priskirkite kiekvienai grupei po ekspertą vyrą ar moterį (priklausomai 
nuo grupės), kuris diskusijoje dalyvautų kaip moderatorius ir pasidalins savo, kaip lyčių lygybės advokato, 
patirtimi.

Apsvarstykite galimybę bendradarbiauti su lyčių lygybės ekspertu, kuris galėtų tapti renginio vedėju. Prieš 
suskirstydami dalyvius į atskiras grupes, iš anksto paskirkite diskusijų lyderius, kurie ves stalo pokalbį. Diskusijų 
lyderiai galėtų būti vietiniai ekspertai ar renginio dalyviai, įsigilinę į sesijos temas.

Turėkite omenyje, kad diskusijos opiomis temomis, tokiomis kaip smurtas ar seksualinė prievarta, dalyviams 
gali kelti blogus prisiminimus ar nerimą. Renginio vedėjas ir diskusijų lyderiai turėtų būti pasirengę suteikti 
dalyviams informaciją apie vietines paramą teikiančias organizacijas.

Gairės organizatoriams



Barbershop Toolbox

Įrankis #03



Barbershop Toolbox / Įrankis #03

Būti vyru - kas tai?

Po šio seminaro dalyviai turėtų geriau suprasti skirtumus tarp biologinės lyties ir socialinės lyties. Jie taip pat 
turėtų susidaryti ryškesnę viziją apie lyčių stereotipus savo kultūroje ir kokios, pagal visuomenės nuostatas, 
yra vyrų ir moterų elgesio normos.  

Sesijos vedėjo, diskusijų lyderių, vietos, leidžiančios kelioms grupėms dirbti tuo pačiu metu, konferencinio 
bloknoto ir rašomosios priemonės.

Tikslas

Ko reikės šiai sesijai?

Trukmė: 1 valanda

Seminaras nr. 1 - Kas yra lytis?



Barbershop Toolbox / Įrankis #3 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 1 - Kas yra lytis?

Labai svarbu, kad visi dalyviai suprastų ir vartotų vienodas sąvokas „vyras“ ir „moteris“.  Siekdami užtikrinti 
sklandesnę diskusijos plėtotę, pradėkite sesiją paaiškindami terminų reikšmes, kurias pasitelksite šiame 
renginyje. 

Taip pat supažindinkite auditoriją su renginio tikslais bei lyčių lygybės privalumais. Paaiškinkite dalyviams, 
jog dalis sesijos vyks atskirose grupėse prie stalų. Kiekvienai grupei vadovaus diskusijos lyderis, kuris taip pat 
užduos klausimus ir seks laiką. 

Gairės organizatoriams

Ant konferencinio bloknoto nubraižykite du stulpelius, pirmame užrašykite „Vyras“, antrame –  „Moteris“. 

Paprašykite dalyvius išvardyti žodžius ar charakteristikas, susijusias su „vyru“, ir užrašykite atsakymus 
lentelėje. Atsakymai gali būti teigiami bei neigiami. Padėkite dalyviams įvardinti fiziologines ir socialines 
charakteristikas, priskiriamas „Vyrui“. 

Pakartokite visą procesą pildydami „Moters“ stulpelį.

Peržiūrėkite žodžius abiejuose stulpeliuose.

Sukeiskite stulpelių pavadinimus: „Vyras“ tampa „Moteris“, ir atvirkščiai.

Paklauskite dalyvių, ar atsakymai „Vyro“ stulpelyje vis dar tinka „Moters“ apibūdinimui, ir atvirkščiai.

Suskirstykite dalyvius į grupes ir, naudodamiesi žemiau pateiktais klausimais, padiskutuokite, kurios 
charakteristikos, anot dalyvių, nėra tinkamos vienai iš lyčių apibrėžti ir kodėl. Paaiškinkitdalyviams skirtumus 
tarp socialinės ir biologinės lyties apibrėžimų.

Procesas



Barbershop Toolbox / Įrankis #3 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 1 - Kas yra lytis?

Per gyvenimą iš šeimos, draugų ar žiniasklaidos mes gauname daug tiesioginių ar netiesioginių užuominų, 
kaip turėtume elgtis būdami vyrai, kaip turėtume elgtis su moterimis ar kitais vyrais. 

Svarbu pripažinti, kad daugelis elgesio normų, kurias mes priskiriame vyrams ar moterims, yra sukurtos 
visuomenės ir neturi jokio ryšio su biologiniais veiksniais. Šios socialinių struktūrų normos yra moterų ir 
mergaičių diskriminacijos bei vyrų ir berniukų išaukštinimo priežastis,  kuri taip pat riboja visų mūsų laisvę. 

Vienas iš pirmųjų žingsnių lyčių lygybės link yra suvokimas, kokį neigiamą poveikį šie stereotipai gali padaryti 
mūsų profesiniame ar asmeniniame gyvenime. Būkite kritiški ir kelkite iššūkius kaskart susidūrę su šiais 
stereotipais.

Išvados



Barbershop Toolbox / Įrankis #3 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 1 - Kas yra lytis?

Ką reiškia būti vyru?

Ką reiškia būti moterimi?

Ar manote, kad vyrai ir moterys yra auklėjami vienodai?

Kaip jūs apibūdintumėte vyro vaidmenį artimuose santykiuose? Koks būtų moters vaidmuo?

Ar mūsų šeimos nariai ir draugai turi įtakos, kaip mes suvokiame lyčių vaidmenis? Kaip?

Ar žiniasklaida turi įtakos lyčių vaidmenims? Jei taip, kokiais būdais? Kaip žiniasklaida pristato moteris? 
Kaip žiniasklaida pristato vyrus?

Ar manote, kad šie vyrų ir moterų vaidmenų suvokimo skirtumai sukuria nelygybę ir diskriminaciją? Jei 
taip, tai kaip ir kam?

Kaip šie skirtumai veikia mūsų santykius su partneriu ir šeima?

Kaip savo asmeniniame gyvenime galite užginčyti tam tikrus elgesio pavyzdžius, kurių tikisi vyrai? Kaip 
galite užginčyti tam tikrus elgesio pavyzdžius, kurių tikisi moterys?

Kaip galite prisidėti prie lyčių lygybės iš profesinės pusės?

Diskusijos klausimai



Barbershop Toolbox

Įrankis #04



Barbershop Toolbox / Įrankis #04

Būti vyru - kas tai?

Po šio seminaro dalyviai turėtų geriau suprasti būdus, kuriais lyčių normos daro įtaką vyrų ir moterų gyvenimui 
bei kaip šie lūkesčiai gali apriboti jų pačių suvokimą apie savo potencialą. 

Sesijos vedėjo, diskusijų lyderių, vietos, leidžiančios kelioms grupėms dirbti tuo pačiu metu, konferencinio 
bloknoto ir rašomosios priemonės.

Tikslas

Ko reikės šiai sesijai?

Trukmė: 1 valanda

Seminaras nr. 2 - Elkis kaip vyras, elkis 
kaip moteris



Barbershop Toolbox / Įrankis #4 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 2 - Elkis kaip vyras, elkis kaip moteris

Pradėkite sesiją pristatydami sesijos tikslus bei paaiškindami pagrindinius terminus, tokius kaip biologinė 
lytis, socialinė lytis ir lyčių normos. Paaiškinkite dalyviams, jog dalis sesijos vyks atskirose grupėse prie stalų. 
Kiekvienai grupei vadovaus diskusijos lyderis, kuris taip pat uždavinės klausimus ir seks laiką. 

A.

Paklauskite dalyvių, ar jiems yra tekę išgirsti žodžius „elkis kaip vyras“, „elkis kaip moteris“? Paprašykite kelių 
dalyvių pasidalinti savo istorijomis. Tada užduokite klausimus: Kodėl, jūsų manymu, tas asmuo jums tai pasakė? 
Kaip jautėtės tai išgirdę? Paaiškinkite grupei, kad nagrinėsite šiuos du klausimus kaip gaires, išryškinančias 
iššūkius būti vyru ar moterimi.

B. 

Ant konferencinio bloknoto užrašykite žodžius „elkitės kaip vyras“ ir paprašykite dalyvių paaiškinti, ką šie 
žodžiai jiems reiškia. Tai yra visuomenės lūkesčiai, koks turėtų būti vyras, kaip jis turėtų elgtis, jaustis ar reaguoti. 
Nubraižykite langelį, kuriame surašysite dalyvių atsakymus. Galimi atsakymai: „būti stipriam“, „neverkti“.

C.

Ant konferencinio bloknoto užrašykite žodžius „elkitės kaip moteris“ ir paprašykite dalyvių paaiškinti, ką šie 
žodžiai jiems reiškia. Tai yra visuomenės lūkesčiai, kokia turėtų būti moteris, kaip ji turėtų elgtis, jaustis ar 
reaguoti. Nubraižykite langelį, kuriame surašysite dalyvių atsakymus. Galimi atsakymai: „būti rūpestingai“, 
„būti švelniai“.

D.

Surašę visus dalyvių apibūdinimus ant konferencinio bloknoto, suskirstykite juos į grupes pagal lytį ir pradėkite 
diskusiją, naudodamiesi žemiau pateiktais klausimais.

Procesas



Barbershop Toolbox / Įrankis #4 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 2 - Elkis kaip vyras, elkis kaip moteris

Tiek vyrai, tiek moterys dažnai susiduria su dideliais visuomenės lūkesčiais, kaip jie privalėtų elgtis ir 
kokius vaidmenis atlikti šeimose, santykiuose, bendruomenėse ar visuomenėje. Šie lūkesčiai gali apriboti 
jų saviraiškos potencialą: kaip jie norėtų rengtis, ką mylėti, kokią profesiją pasirinkti ir kokį vaidmenį atlikti 
šeimoje ar artimuose santykiuose. 

Svarbu prisiminti, kad taip, kaip mes išmokstame elgtis pagal lyčių stereotipus, tokiu pat būdu mes galime 
juos keisti ar pamiršti. Būtina vienam kitą skatinti ir dirbti kartu, kuriant bendruomenes, kuriose moterys ir 
vyrai gali peržengti visuomenės „moteriškomis“ ar „vyriškomis“ apibrėžtas ribas.

Išvados



Barbershop Toolbox / Įrankis #4 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 2 - Elkis kaip vyras, elkis kaip moteris

Kaip gyvenimas ir laikymasis normų, išvardytų bloknote, daro įtaką vyrų gerovei?

Kaip tai paveikia moterų gerovę?

Kaip gyvenimas ir šių normų laikymasis riboja ir daro įtaką vyro gyvenimui bei santykiams?

Kaip gyvenimas ir šių normų laikymasis riboja ir daro įtaką moters gyvenimui bei santykiams?

Ar jūsų bendruomenėje yra vyrų, kurie nepateisina šių visuomenės lūkesčių, kaip vyrai turėtų atrodyti ar 
elgtis? Su kokiais iššūkiais jie susiduria? Kaip su jais yra elgiamasi?

Koks yra požiūris į moteris, kurios nesilaiko visuomenės primestų lyčių normų? Ką žmonės sako apie jas? 
Kaip su jomis yra elgiamasi?

Ar manote, kad vyrai susiduria su papildomais iššūkiais ar išankstiniais nusistatymais, priklausomai nuo 
jų rasės, socialinės klasės ar religijos? Jei taip, kokiais būdais? O kaip moterys?

Ką jūs galėtumėte padaryti, kad paskatintumėte atviresnį požiūrį ir pagarbą vyrų ir moterų išvaizdos ir 
elgsenos įvairovei?

Diskusijos klausimai



Barbershop Toolbox

Įrankis #05



Barbershop Toolbox / Įrankis #05

Būti vyru - kas tai?

Po šios sesijos dalyviai turėtų sugebėti identifikuoti skirtingas smurto rūšis, turinčias įtakos mūsų 
bendruomenėms, šeimos ir asmeniniams santykiams, bei žinoti būdus, kaip užkirsti kelią smurtui. 

Pagrindinio vedėjo, diskusijų vedėjų grupėms, konferencinio bloknoto (lentos), rašomųjų priemonių, lyčių 
pagrindu kilusių skirtingų smurto pavyzdžių kopijų, vietos, leidžiančios kelioms dalyvių grupėms dirbti tuo 
pačiu metu.

Tikslas

Ko reikės šiai sesijai?

Trukmė: 1 valanda

Seminaras nr. 3 - Kas yra smurtas?



Barbershop Toolbox / Įrankis #5 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 3 - Kas yra smurtas?

Prieš organizuodami šį renginį, atlikite bent minimalų tyrimą apie bendruomenės požiūrį į smurtą ir jo paplitimą, 
taip pat apsvarstykite dabartinius įstatymus ir prieinamą pagalbą smurto aukoms bei smurtautojams. 

Kreipkitės į vietos organizacijas ir aktyvistus, kurie stengiasi užkirsti kelią lyties pagrindu kilusiam smurtui, kad 
sužinotumėte daugiau apie lyties pagrindu kilusio smurto padarinius jūsų bendruomenėje.

Suraskite ekspertą, kuris galėtų būti renginio vedėju. Tai galėtų būti atstovas iš darbo aplinkos, vietos 
bendruomenės ar tarptautinis ekspertas. Gairės vedėjui yra pateiktos skiltyje „Papildoma informacija“. Vedėjas 
pristatys renginį, padės diskusijų vedėjams diskusijos metu bei tars baigiamąjį žodį. 

Organizatoriai turėtų būti pasirengę suskirstyti dalyvius į grupes pagal lytį. Susodinkite dalyvius taip, kad 
prie kiekvieno stalo sėdėtų po diskusijų lyderį, kuris būtų iš anksto susipažinęs su diskusijos klausimais ir 
tikslais. Pasirinkite diskusijos lyderius, kurie yra grupės autoritetai. Labai rekomenduojama su renginio vedėju 
ir diskusijų lyderiais susitikti prieš renginį, kad galėtumėte laisvai aptarti nagrinėjamas temas bei norimą 
diskusijos eigą. Su renginio vedėju ir diskusijų lyderiais sutarkite dėl pagrindinių diskusijos taisyklių: kas yra 
leistina ir kaip sėkmingai spręsti kilusius konfliktus. 

Turėkite omenyje, kad diskusijos opiomis temomis, tokiomis kaip smurtas ar seksualinė prievarta, gali dalyviams 
kelti blogus prisiminimus ar nerimą. Renginio vedėjas ir diskusijų lyderiai turėtų būti pasirengę suteikti šiems 
dalyviams informaciją apie vietines paramą teikiančias organizacijas. Konferenciniame bloknote užrašykite 
kiekvienos smurto rūšies abibrėžimus, kurie yra pateikti žemiau. 

Gairės organizatoriams



Barbershop Toolbox / Įrankis #5 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 3 - Kas yra smurtas?

Paaiškinkite dalyviams, kad šio renginio tikslas yra aptarti skirtingas smurto rūšis santykiuose ir į jas įsigilinti. 
Pirmiausia paprašykite dalyvių susėsti ratu ir tyloje apmąstyti visas smurto formas artimuose santykiuose 
(kontrolė, prievarta, šaukimas), taip pat ir fizinį smurtą. Tada paprašykite dalyvių pasidalinti savo mintimis su 
grupe (5–10 min.). Ant konferencinio bloknoto užrašykite atsakymus.

Aptarkite atsakymus su dalyviais. Ar visi dalyviai smurtą supranta panašiai? Ar buvo unikalių atsakymų, kuriuos 
būtų verta panagrinėti detaliau? Trumpai pristatykite ir apsvarstykite skirtingų smurto rūšių apibūdinimus, 
primindami dalyviams, kad nėra paprasto ir konkretaus smurto apibrėžimo. Padalinkite dalyvius į grupes 
pagal lytį ir pradėkite sesijos diskusiją grupėse. 

Procesas 

Smurtas, paprastais žodžiais tariant, yra vieno žmogaus jėgos ar galios (ar grasinimų) pavartojimas prieš kitą 
asmenį. Tai pasitaiko visame pasaulyje ir dažnai vyksta kovojant su pykčiu ar konfliktinėse situacijose. Vyrai per 
dažnai yra auklėjami užspausti savo emocijas, todėl pyktis tampa vienintelė emocija, kurią jie moka išreikšti, 
nepaveikdami savo vyriškumo. 

Paskatinkite dalyvius ieškoti daugiau informacijos apie lyties pagrindu kilusį smurtą jų bendruomenėje ir 
priminkite jiems, kaip kiekvienas iš jų gali prisidėti kovojant su smurtu prieš moteris.

Išvados 



Apibrėžimas: 
Lyties pagrindu kilęs smurtas 

Lyties pagrindu kilęs smurtas išlieka vienas iš labiausiai pasaulyje paplitusių žmogaus teisių pažeidimų. Lyties pagrindu kilęs 
smurtas reiškia smurtą, nukreiptą prieš asmenis ar asmenų grupę dėl jų lyties ir galintį pasireikšti kaip fizinė, seksualinė ar 
psichologinė žala. Lyties pagrindu kilęs smurtas apima, bet neapsiriboja, šiomis formomis:  

EMOCINIS SMURTAS 
Smurtas, pasireiškiantis įžeidimais, žeminimu, grasinimais, kontrole, meilės trūkumu ir t. t. Pasekmės vyrams ir moterims 
gali būti žema savivertė, nepasitikėjimas ir emocinis nesaugumas.  

FIZINIS SMURTAS 
Smurtas, išreikštas kumščiais, spardymu, stumdymu ir kitokiais būdais, galinčiais sukelti traumas ar net pavojų vyro ar 
moters gyvybei.  

SEKSUALINIS PRIEKABIAVIMAS 
Tai apima nepadorius pasiūlymus, žodines seksualines užuominas, nešvankius žodžius ir spaudimą turėti seksualinius 
santykius, kai viena šalis to nepageidauja.  

SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS 
Tai bet kokios formos fizinis seksualinis kontaktas tarp dviejų ar daugiau suaugusių žmonių ar suaugusio žmogaus ir vaiko. 

IŠPRIEVARTAVIMAS 
Fizinės jėgos panaudojimas ar grasinimas, siekiant seksualinių santykių su oraliniu, vaginaliniu ar analiniu įsiskverbimu. 



Barbershop Toolbox / Įrankis #5 – Būti vyru - kas tai? Seminaras nr. 3 - Kas yra smurtas?

Kaip gyvenimas ir laikymasis normų, išvardytų bloknote, daro įtaką vyrų gerovei?

Kaip tai paveikia moterų gerovę?

Kaip gyvenimas ir šių normų laikymasis riboja ir daro įtaką vyro gyvenimui bei santykiams?

Kaip gyvenimas ir šių normų laikymasis riboja ir daro įtaką moters gyvenimui bei santykiams?

Ar jūsų bendruomenėje yra vyrų, kurie nepateisina šių visuomenės lūkesčių, kaip vyrai turėtų atrodyti ar 
elgtis? Su kokiais iššūkiais jie susiduria? Kaip su jais yra elgiamasi?

Koks yra požiūris į moteris, kurios nesilaiko visuomenės primestų lyčių normų? Ką žmonės sako apie jas? 
Kaip su jomis yra elgiamasi?

Ar manote, kad vyrai susiduria su papildomais iššūkiais ar išankstiniais nusistatymais, priklausomai nuo 
jų rasės, socialinės klasės ar religijos? Jei taip, kokiais būdais? O kaip moterys?

Ką jūs galėtumėte padaryti, kad paskatintumėte atviresnį požiūrį ir pagarbą vyrų ir moterų išvaizdos ir 
elgsenos įvairovei?

Diskusijos klausimai
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Įrankis #6 – Būk pokytis - įsipareigok

Parodyti realų įsipareigojimą tikslui, pakviečiant 
svarbiausius renginio dalyvius viešai perskaityti 
pranešimą, kaip jie ketina prisidėti prie lyčių 
lygybės įgyvendinimo savo aplinkoje.

Tai įkvėps kitus dalyvius ir paskatins vadovus 
vykdyti konkrečius pasižadėtus įsipareigojimus.

Tikslas

Platesnės sklaidos renginiai 

Prieš renginį kreipkitės į kelis dalyvius ir paprašykite 
juos sesijos metu atsistoti ir viešai perskaityti savo 
įsipareigojimą, kokių konkrečių veiksmų jie imsis, 
siekdami lyčių lygybės. Šie asmenys auditorijai 
turėtų būti gerai pažįstami ir priimami kaip 
bendruomenės lyderiai ar pavyzdžiai kitiems.

Atminkite, kad pranešimai gali būti paprasti 
ir trumpi  – vos kelių sakinių. Juos gali iš anksto 
paruošti organizatoriai ar patys pranešėjai. 

Gairės organizatoriams 

Aš įsipareigoju savo organizacijoje atlikti tyrimą 
apie lyčių lygybės iššūkius, su kuriais susiduria 
mano darbuotojai tiek darbo vietoje, tiek namų 
aplinkoje, ir į mūsų darbovietę įtraukti pasitelkus 
„Barbershop Toolbox“ metode išmoktus 
konceptus. 

Aš įsipareigoju peržiūrėti mūsų įdarbinimo 
proceso politiką ir užtikrinti, kad organizacijoje 
nebus jokio lyčių šališkumo reklamuojant poziciją 
ar priimant naujus darbuotojus į organizaciją.  

Aš įsipareigoju plėsti suvokimą apie vyrų ir 
berniukų dalyvavimo, siekiant lyčių lygybės, 
svarbą savo šeimos ir draugų aplinkoje bei 
tampant aktyviu šios srities dalyviu.

PAVYZDŽIAI 
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Sukurkite atsiminimo akimirką  – dalyviai gali viešai pareikšti  savo įsipareigojimą ar prisidėjimą prie lyčių 
lygybės skatinimo ir nusifotografuoti su lyčių lygybę simbolizuojančia vizualika. 

Šis įrankis gali būti taikomas priklausomai nuo renginio biudžeto. Mažo biudžeto renginiams prireiks tik 
fotoaparato telefone ar skaitmeninio fotoaparato ir lyčių lygybę skatinančios vizualikos. Jūs taip pat galite 
naudoti tuščius ženklus, kad dalyviai patys galėtų susikurti savo šūkius, įsipareigojimus.

Taip pat galima paruošti profesionalų nuotraukų kampelį su teminiu fonu ir profesionaliai paruoštais, lyčių 
lygybę skatinančiais šūkiais. Daug kompanijų siūlo galimybę nuotraukas atspausdinti dar renginio metu ar 
persiųsti jas elektroniniu paštu.

Prieš naudodami renginio nuotraukas reklamos tikslais ar planuodami rinkti privačią dalyvių informaciją 
(el.  Pašto adresus, telefono numerius), pirmiausia gaukite  raštišką dalyvių sutikimą. Tai gali būti atlikta 
elektroniniu būdu ar užpildant formą nuotraukų kampelyje:

Ar galime su jumis susisiekti, norėdami pasidalinti informacija apie būsimus renginius lyčių lygybės 
klausimais? 

Tikslas

Gairės organizatoriams

Įrankis #7 – Nuotraukų kampelis
Platesnės sklaidos renginiai 

TAIP NE
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„Barbershop“ renginių metu vedėjas yra 
atsakingas už: 

Temos pristatymą sesijos pradžioje

Renginio tikslų paaiškinimą

Lyderių palaikymą diskusijų atskirose grupėse 
metu

Išvadų ir svarbiausių diskusijos metu aptartų 
temų išryškinimą, galimų sprendimų pateikimą 
bei naudingos informacijos apie tolimesnius 
žingsnius dalyviams, norintiems tapti aktyviais 
lyčių lygybę skatinančiais agentais, suteikimą

Sėkmingas vedėjas diskusijos pradžioje 
identifikuoja problemą, tuomet veda dialogą su 
dalyviais, aptardamas jų pačių idėjas ir patirtis, 
galiausiai padėdamas jiems rasti kelią didesnės 
lyčių lygybės link. 

Organizatoriai turėtų būti pasirengę padalinti 
dalyvius į grupes pagal lytį. Susodinkite dalyvius 
taip, kad prie kiekvieno stalo sėdėtų po diskusijų 
lyderį, kuris būtų iš anksto susipažinęs su 
diskusijos klausimais ir tikslais. 

Papildoma informacija 
GAIRĖS RENGINIŲ VEDĖJAMS IR DISKUSIJŲ LYDERIAMS 

Pasirinkite diskusijos lyderius, kurie yra grupės 
autoritetai. Diskusijos lyderiai turėtų būti 
pasirengę pateikti trumpas įžvalgas, apibendrinti 
pagrindines išvadas ar identifikuoti galimus 
sprendimus.  

Labai rekomenduojama su renginio vedėju ir 
diskusijų lyderiais susitikti prieš renginį, kad 
galėtumėte laisvai aptarti nagrinėjamas temas 
bei norimą diskusijos eigą. Su renginio vedėju 
ir diskusijų lyderiais sutarkite dėl pagrindinių 
diskusijos taisyklių: kas yra leistina ir kaip elgtis 
kilus konfliktui. 

Turėkite omenyje, kad diskusijos opiomis 
temomis, tokiomis kaip smurtas ar seksualinė 
prievarta, dalyviams gali kelti blogus prisiminimus 
ar nerimą. Renginio vedėjas ir diskusijų lyderiai 
turėtų būti pasirengę suteikti šiems dalyviams 
informaciją apie vietines paramą teikiančias 
organizacijas. 



Barbershop Toolbox / Papildoma informacija 

Žemiau pateikti žingsniai padės vedėjui užtikrinti saugią erdvę, skatinančią aktyviai dalyvauti diskusijose.

VEDĖJO KONTROLINIS SĄRAŠAS

SUKURKITE SAUGIĄ IR PATOGIĄ ERDVĘ

Dalyviai turėtų jaustis patogiai diskutuodami opiomis temomis ir reikšdami savo asmeninę nuomonę. 
Diskusijos metu susodinkite dalyvius ratu ar pusračiu tam, kad paskatintumėte juos aktyviai diskutuoti. 
Venkite mokyklinę klasę primenančios aplinkos. Dalyviai gali sėdėti ant kėdžių ar žemės. 

SU DALYVIAIS NUSTATYKITE PAGRINDINES TAISYKLES

Šios taisyklės turėtų skatinti pagarbą vienas kitam, klausymąsi, konfidencialumą bei aktyvų dalyvavimą. 

SKATINKITE REFLEKSIJĄ, MOKYMĄSI DALYVAUJANT IR NEUTRALIAI PATEIKIANT INFORMACIJĄ

Žinokite savo galios padėtį, taip pat venkite smerkimo ir autoritarinio požiūrio. Niekada grupei neprimeskite 
savo jausmų ar nuomonės. Pateikite atvirus klausimus, užuot vedę diskusiją ta pačia linkme, venkite duoti 
patarimus ar reklamuoti savo įsitikinimus. Skatinkite dalyvius pasidalinti pavyzdžiais iš savo patirties. Taip 
pat prireikus patikslinkite klaidingą informaciją. Būkite draugiški ir sukurkite ryšį su dalyviais. 

VISADA SĄMONINGAI KONTROLIUOKITE SAVO KALBĄ IR ELGESĮ

Peržvelkite savo pačių pažiūras bei prielaidas tam, kad vėliau išvengtumėte išankstinio nusistatymo bei 
savo požiūrio primetimo grupei. Peržvelkite, ar jauni vyrai, ar moterys iš tam tikros socialinės, kultūrinės ar 
religinės aplinkos sukelia jums tam tikras – teigiamas ar neigiamas – emocijas, kurios galėtų turėtų įtakos 
jūsų darbui grupėje. Tam, kad dalyviai išliktų aktyvūs, budrūs ir susidomėję, įtraukite kuo daugiau fizinio 
aktyvumo judesių. Pasirinkite aprangą, kuri leidžia jums atrodyti draugiškai, bet tuo pat metu ir profesionaliai. 

PASKATINKITE DALYVIUS BŪTI SĄŽININGUS IR ATVIRUS

Dalyviai neturėtų bijoti diskutuoti opiomis temomis dėl galimo bendraminčių nepalaikymo ar pajuokos. Tai 
apima klausimų apie vyriškumą, lytis, dalijimąsi bei mokymąsi kėlimą.

AR GALITE ATPAŽINTI ATEITIES LYDERIUS?

Stebėkite aktyviausius ir labiausiai į lyčių lygybės diskusijas įsitraukusius dalyvius. Greičiausiai jie taps 
efektyviais transformacijos lyderiais. Suteikite jiems informacijos apie ateities renginius ir jų galimą tolimesnį 
dalyvavimą skatinant lyčių lygybę.




	Įžanga
	Organizatoriams
	Pasirinkite įrankius
	Įrankis #01
	Įrankis #02
	Seminarai
	Įrankis #03
	Įrankis #04
	Įrankis #05
	Įrankis #06
	Įrankis #07
	Papildoma informacija

