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Įžanga

 Šis leidinys – vienas pirmųjų bandymų supažindinti Lietuvos 
skaitytojus su įvairovės nuostatų integracijos versle galimybėmis. Jis 
parengtas remiantis ataskaita Verslas už įvairovę. Geros praktikos 
pavyzdžiai verslo įmonėse, kuri buvo paruošta Europos Komisijos Užimtumo, 
socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato užsakymu, vykdant 
Europos Bendrijų Veiksmų programą kovai su diskriminacija (2001–2006 
m.), ir papildytas Lietuvos įmonių gerosios praktikos pavyzdžiais.

 Europos Komisija skiria daug dėmesio kovai su diskriminacija ir 
įvairovės darbo vietose skatinimui. Todėl rengiant ataskaitą buvo siekiama 
išnagrinėti ir geriau suvokti verslo įmonių požiūrį į įvairovę, įvertinti, kokios 
papildomos politinės priemonės būtinos nacionaliniu, vietos bei verslo 
įmonių lygiu, atrasti ir aprašyti novatoriškus, įvairiuose verslo sektoriuose 
sėkmingai įgyvendintus geros praktikos pavyzdžius.

 Šiame leidinyje didžiausias dėmesys skiriamas įvairovės ir 
nediskriminavimo principų, susijusių su rase ir etnine kilme, negalia, religija 
ir tikėjimu, amžiumi bei lytine orientacija, įgyvendinimui, kurie yra įtvirtinti 
2000 metais priimtose EK kovos su diskriminacija direktyvose. Jame trumpai 
apibūdinta metodologija ir priemonių atrankos kriterijai, pateikti geros 
praktikos tyrimo rezultatai, pristatyti geros praktikos pavyzdžiai. 

 Tikimės, kad šiame leidinyje pristatyta užsienio ir Lietuvos verslo 
įmonių geroji patirtis taps įkvėpimo šaltiniu ir kitoms įmonėms, diegiant 
įvairovės ir diskriminavimo prevencijos priemones, tuo ne tik paskatinant 
verslo plėtrą, bet ir socialinę sanglaudą bei demokratiškos visuomenės 
kūrimą.
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Tyrimo sanTrauka

 Vis daugiau įmonių Europoje įvairovės ir lygių galimybių priemones 
įgyvendina ne tik skatinamos etinių ar teisinių priežasčių, bet siekdamos 
ir užsibrėžtų verslo rezultatų. Didžiausia šios politikos diegimo nauda 
– gerėjantys darbuotojų atrankos bei išlaikymo darbo vietoje rezultatai, 
atsiveriančios didesnės aukštos kvalifikacijos darbuotojų pasirinkimo 
galimybės, gerėjantis įmonės įvaizdis bei reputacija, inovacijų ir rinkodaros 
galimybių prasiplėtimas.
 Šiame leidinyje apibendrinti dviejų apklausų duomenys (iš viso 
buvo gauta 919 atsakymų), kuriose dalyvavo Europos Sąjungos šalių narių 
verslo įmonės. Pirmasis tyrimas buvo paremtas klausimynais ir giluminiais 
interviu, kuriais siekta nustatyti geros praktikos įvairovės darbo vietoje 
klausimais, pavyzdžius. Antroji, papildoma studija, paremta internetiniu 
klausimynu, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip suvokiama įvairovė ir 
kokias priemones visose įvairovės srityse taiko Europos verslo nuomonės 
tyrimo grupės (EBTP) nariai. 
 Tyrimas parodė,  jog kiek mažiau nei pusė visų verslo įmonių,  atsakiusių 
į EBTP tyrimo klausimus, aktyviai diegia įvairovės ir nediskriminavimo 
politiką darbo vietoje. Gerų pavyzdžių rasta visose šalyse ir verslo 
sektoriuose, nepaisant tam tikrų regioninių skirtumų (iš 798 atsakymų į 
EBTP klausimyną beveik pusė (49 proc.) buvo iš Vokietijos, Nyderlandų, 
Danijos bei Lenkijos). 

Įvairovės politiką įmonės dažnai diegia dėl etinių, teisinių ir 
ekonominių priežasčių. Tačiau tyrimas atskleidė, kad net ir etiniais 
motyvais besivadovaujančios įmonės tikisi, jog pastangos skatinant 
įvairovę atneš apčiuopiamų verslo rezultatų. Kai kurios įmonės 
siekia nuveikti daugiau nei to reikalauja teisiniai reglamentai, 
norėdamos tapti verslo lyderėmis šioje srityje.
 Pagrindinė nauda, kurią gauna ar tikisi gauti įvairovės priemones 
diegiančios įmonės, yra darbo jėgos trūkumo problemos pašalinimas, 
įdarbinant ir išlaikant aukštos kvalifikacijos darbuotojus (Tai pabrėžė 
daugiau kaip 42 proc. visų EBTP tyrime dalyvavusių įmonių). Šie atsakymai 
atspindi kintančią Europos demografiją. Mažas gimstamumas, 
senstanti visuomenė ir didėjantis darbo jėgos trūkumas ateityje vers 



verslas už Įvairovęverslas už Įvairovę

įmones plėsti atrankos kriterijus, įskaitant tarptautinę rangą. Jau 
dabar demografiniai pokyčiai skatina įmones tam tikruose verslo 
sektoriuose diegti įvairovės priemones susijusias su amžiumi.
 Kita įvairovės nauda, kurią pabrėžė 38 proc. EBTP tyrimo 
respondentų – galimybė pagerinti įmonės įvaizdį, reputaciją ir autoritetą 
vietos bendruomenėje. Siekdamos skatinti savo principus ir vertybes, gerąją 
praktiką diegiančios įmonės imasi papildomų iniciatyvų. Jos dalyvauja 
įvairaus pobūdžio tyrimuose, bendruomenės šventėse, filantropinėje 
veikloje, kuri padeda kovoti su socialine atskirtimi ir remia švietimo bei 
mokymo projektus.

Skatindamas įvairovę darbo vietoje, verslas gauna naudos ir 
todėl, kad atveria galimybes inovacijoms – naujų produktų, paslaugų 
kūrimui ir potencialiai naujų rinkų išsikovojimui. Daugiau nei 26 proc. 
EBTP tyrimo dalyvių inovacijas ir kūrybingumą įvertino kaip naudą verslui.
 Įsigilinus į gerąją praktiką tampa aišku, kad įvairovės skatinimas 
įmonėje reiškia rinkodarą bei plėtrą tų produktų, kurie atitinka naujų rinkos 
segmentų bei tradiciškai atskirtų grupių (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių, 
homoseksualų, etninių mažumų atstovų) ir esamų klientų poreikius. Šios įmonės 
siekia padidinti pelną, sulaukti didesnio klientų pasitenkinimo ir pagerinti savo 
verslo įvaizdį. Kai kurios iš jų naujus pasiekimus pasitelkia kovai su socialine 
atskirtimi, siekdamos padėti nepalankioje padėtyje atsidūrusioms visuomenės 
grupėms.

kovojanT su diskriminacija darbo vieToje

Tam, kad įvairovę skatinančias priemones lydėtų sėkmė, jos turi įveikti 
pagrindinę kliūtį, su kuria susiduria daugelis verslo įmonių – pasipriešinimą 
darbo vietoje. 17 proc. įmonių, dalyvavusių EBPT tyrime, pažymėjo, kad 
nepakantus požiūris ir diskriminuojantis elgesys yra didžiausia kliūtis 
skatinant įvairovę.
 Mėgindamos spręsti kylančias problemas, geros 
praktikos įmonės įvairovę vertina kaip kultūrinius pokyčius 
ir, diegdamos veiksmingą infrastruktūrą, informuodamos 
darbuotojus, klientus bei kitus suinteresuotus asmenis 
apie įvairovės ir integracijos principus, pasitelkia 
veiksmingo pokyčių valdymo patirtį (įskaitant aiškų 
veiksmų planą, skatinantį prisiimti įsipareigojimus).
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 Šiose įmonėse įvairovės priemonės siejamos su visu verslu, o ne 
tik su žmogiškuosius išteklius saugančiomis priemonėmis. Atsakomybė 
už šių nuostatų įgyvendinimą numatyta strateginiuose dokumentuose, 
apibrėžiančiuose tikslus, finansavimo, išteklių paskirstymo ir veiklos 
rezultatų vertinimo principus. Vadovai yra labiausiai atsakingi už 
keliamų tikslų įgyvendinimą ir gali tikėtis atlygio už pasiektą pažangą.
 Geros praktikos įmonės pripažįsta, kad būtina nuosekliai diegti 
personalo ugdymo programas, kurios skatina įvairovės suvokimą, 
padeda vykdyti teisinius reikalavimus, daro tobulesnes darbuotojų 
priėmimo, paaukštinimo pareigose ir vertinimo procedūras. Daugelyje 
įmonių vadovai supažindinami su verslo planavimo sistemomis, 
įvairovės aspektais ir įgyvendinamomis priemonėmis. Geros praktikos 
įmonės teigia, kad, siekiant sėkmingo įvairovės politikos įgyvendinimo, 
būtina profesinių sąjungų, darbo tarybų ir kitų personalo grupių bei 
tinklų parama. Norint supažindinti su ilgalaikiais vadovybės tikslais 
puoselėti pagarbos įvairovei principus ir išaiškinti, kokį poveikį tai turės 
darbuotojams ir visai darbo aplinkai, labai svarbu į politikos planavimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną įtraukti darbuotojų atstovus.

gali būTi sunku ĮverTinTi rezulTaTus 

 Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad įmonėse trūksta sisteminės 
stebėsenos bei pažangos ir įvairovės naudos vertinimo. Beveik 70 proc. 
visų EBTP tyrime dalyvavusių įmonių, kurios įdiegė ar įgyvendina įvairovės 
skatinimo priemones, nevykdo sisteminės jų įtakos analizės. Pasak 20 proc. 
EBTP respondentų, rezultatus sunku pamatuoti ir tai tampa pagrindiniu 
iššūkiu nediskriminavimo ir įvairovės nuostatas įgyvendinant darbo vietoje.
 Tarp geros praktikos įmonių galima rasti keletą išsamaus 
stebėjimo pavyzdžių. Siekdamos pagerinti demografines žinias apie rinką 
ir vietos bendruomenes, jos daug dėmesio skiria lyginamajai vidaus ir 
išorės rezultatų analizei, stebėsenos sistemų tobulinimui. Daugelis 
kitų geros praktikos įmonių taip pat nusibrėžia tikslus ir stebi 
įgyvendinimo rezultatus, pažymėdamos, kad šios priemonės 
padeda jų veiklai ir suteikia svarbios informacijos 
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apie darbo jėgą bei klientus, o taip pat rodo įmonių įsipareigojimą 
veiksmingai įgyvendinti įvairovės politiką.
 Modeliai ir įvairovės politikos skatinimą pamatuoti leidžiantys 
rodikliai jau yra diegiami, tačiau būtina, kad įvairovės politiką 
įgyvendinančios įmonės plačiau juos naudotų. Štai keletas tokių rodiklių: 
padidėjusi moterų, neįgaliųjų ir/ar etninių mažumų atstovų reprezentacija, 
ypač aukštesnėse pareigose (kai kuriais atvejais skirtingų grupių padėtis 
gali būti vertinama, pasitelkiant atskirus rodiklius); mažesnė aukštas 
pareigas užimančių darbuotojų, ypač moterų ir etninių mažumų atstovų, 
kaita; pagerėjęs darbuotojų įvairovės klausimų suvokimas, lyginamas su 
nustatytais darbuotojų pasitenkinimo tyrimų tikslais.
  
Pavyzdžiai verslo Įmonėse

Tyrimas atskleidė, kad verslui įvairovė naudinga. 83 proc. iš 495 
EBTP tyrime dalyvavusių įmonių paklaustos, ar įvairovės iniciatyvos daro 
teigiamą įtaką jų verslui atsakė „taip“. Gerą praktiką diegiančios įmonės 
įvairovės naudą laiko savaime suprantamu dalyku. Įsipareigojimą įvairovei 
jos vertina kaip etiškumo, pažangaus mąstymo ir gero vadovavimo ženklą. 
Tačiau beveik pusei į EBTP klausimyną atsakiusių įmonių, pradedančių 
diegti įvairovės priemones, apie šių iniciatyvų naudą verslui dar reikia 
aiškinti.
 Didžiausias iššūkis diegiant nediskriminavimo politiką darbo 
vietoje yra įvairovės suvokimo ir informacijos praktinio taikymo klausimais 
stoka. Tai pagrindiniu iššūkiu laiko daugiau kaip 20 proc. visų EBTP 
tyrime dalyvavusių įmonių. Pusės respondentų nuomone, pagrindinis 
informacijos šaltinis įvairovės darbo vietoje klausimais yra darbdavių 
organizacijos ir tinklai, kuriuos ir ateityje jie norėtų matyti atliekant 
pagrindinį vaidmenį skleidžiant gerąją praktiką ir diegiant įvairovės 
bei lygių galimybių priemones platesniu mastu.



verslas už Įvairovę

meTodologija ir aTrankos kriTerijai

 Geros praktikos pavyzdžių tyrimas paremtas dviem plačios apimties 
tyrimo metodologijomis. Visų pirma buvo išsiųstas klausimynas Europos 
verslo nuomonės tyrimo grupės narėms – apie 3000 verslo įmonių (EBPT) 
iš 25 ES valstybių, kurias koordinuoja Europos Komisija (Generalinis vidaus 
rinkos direktoratas). Pildydamos jį internetu, EBPT narės galėjo išreikšti savo 
požiūrį į įvairovės ir kovos su diskriminacija priemonių diegimą darbo vietoje. 
Konsultacijos internetu vyko nuo 2005 m. birželio iki liepos vidurio. Buvo gauti 
798 atsakymai (26,6 proc. grąža). 
 Tyrimo apimtys buvo ribotos, į klausimus reikėjo atsakyti laiku, 
atsižvelgiant į EBPT konsultacijų sistemos reikalavimus, todėl klausimynas 
apėmė keletą pagrindinių sričių, siekiant išsiaiškinti:

·   kaip įvairovė darbo vietoje yra suvokiama ir suprantama;
·    kiek atvirumo įvairovei nuostatos ir praktika yra paplitusios verslo 
sektoriuje ir kiek laiko jos taikomos;
·   verslo įmonių nuomonę apie tai, kokią naudą verslui – faktinę ar suvokiamą 
– atneša įvairovės ir nediskriminavimo politikos darbo vietoje diegimas;
·    kokias pagrindines kliūtis verslo įmonės mato įgyvendindamos lygių 
galimybių priemones. Tyrime buvo prašoma nurodyti pagrindinius iššūkius, su 
kuriais susiduriama, ir pasiūlyti praktinių būdų šioms problemoms spręsti.

 Vykdant antrąjį tyrimą buvo apklaustos įvairaus dydžio išsiplėtusioje 
ES veikiančios įmonės, kurios atstovavo skirtingiems verslo sektoriams. Juo 
siekta nustatyti, susisteminti ir išnagrinėti geros praktikos pavyzdžius įvairovės 
valdymo ir diskriminacijos prevencijos klausimais. Abi apklausos ir giluminiai 
interviu, kuriais siekta nustatyti geros praktikos pavyzdžius, buvo vykdomi šia 
tvarka:

·   Pirmasis vertinimo klausimynas buvo pateiktas 3000 įmonių visoje Europoje, 
kviečiant dalyvauti tyrime ir suteikti informacijos apie įvairovę skatinančias 
iniciatyvas. Iš įvairių įmonių buvo gautas 121 atsakymas.

· 58 įmonės, taikančios daug žadančią praktiką, buvo paprašytos užpildyti 
išsamesnį klausimyną, ypatingą dėmesį skiriant toms įvairovės iniciatyvoms, 
kurias siūlytų paminėti ataskaitoje.
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· 28 įmonės buvo aplankytos siekiant surinkti daugiau informacijos apie 
įvairovės praktiką ir papildyti klausimyną, kuris leistų įvertinti įvairovės 
iniciatyvų kokybę bei įtaką. Tuo tikslu konsultuotasi su įmonių vadovybe 
ir darbuotojų atstovais, mėginama išsiaiškinti įmonėms būdingą įvairovės 
suvokimą, priemonių įgyvendinimo apimtis bei įtaką.
 Šioje ataskaitoje pateikti geros praktikos pavyzdžiai atspindi 
vertingą patirtį bei įžvalgas apie įvairovės politikos nuostatų įgyvendinimą 
ir naudą verslui, kurios galėtų padėti kitoms įmonėms. Atrenkant įmonių 
įvairovės iniciatyvas, buvo atsižvelgiama į šiuos kriterijus: 

Paskutinis punktas apima įvairovės sritis, kurias reglamentuoja dvi ES 
kovos su diskriminacija direktyvos (Rasinės lygybės direktyva 2000/43/
EB ir Užimtumo pagrindų direktyva 2000/78/EB). Šis tyrimas nenagrinėjo 
lygių moterų ir vyrų galimybių aspektų, nes tai buvo daugelio kitų vykdytų 
studijų objektas. Geros praktikos tyrime tai reiškė, kad verslo įmonės, 
įdiegusios tik lygias moterų ir vyrų galimybes skatinančias priemones, 
nebuvo tirtos. Be to, aprašant įmonių, įdiegusių kelias ar visas įvairovės 
sritis apimančias iniciatyvas, išnagrinėtos ir pristatytos buvo ne lyčių 
lygybės aspektus atspindinčios praktikos.
 Ataskaitoje pateikiama dešimties ES valstybių praktika siekiant 
išsaugoti geografinę ir įvairaus dydžio įmonių skirtinguose ekonomikos 
sektoriuose pusiausvyrą. Atsakymai, pateikti vykdant geros praktikos 
tyrimą ir vėlesnė atranka padėjo tai įgyvendinti. Tačiau buvo gauta mažai 
atsakymų ir geros praktikos pavyzdžių iš naujųjų ES šalių narių bei Pietų 
Europos valstybių. Nagrinėjant šiuos atsakymus susidarė įspūdis, kad 
įvairovės iniciatyvos daugiausia buvo paremtos lyčių lygybę skatinančiomis 
priemonėmis. 

· kontekstą  (stimulus, originalumą/ inovacijas,           
pamatuojamumą ir galimybę atkartoti);
· įgyvendinimą (įsipareigojimą/ vadovavimą, strategiją/         
veiksmų planą, komunikaciją, tvarumą ir vėlesnį               
rezultatų vertinimą, investicijas į išteklius);
· įvairovės iniciatyvų įtaką (rezultatus bei naudą, įtaką        
verslui, darbo aplinkai, visuomenei),
· sąsajas su vienu iš penkių diskriminacijos pagrindų: rase ir 
etnine kilme, amžiumi, lytine orientacija, negalia, religija ar 
tikėjimu.



3. Teminė konsulTacijų ir Tyrimo 

rezulTaTų analizė  
 Verslas už įvairovę. Geros praktikos pavyzdžiai verslo įmonėse 
analizė buvo atlikta remiantis skaitlingomis įvairovės priemonių kaštų 
bei naudos ataskaitomis ir studijomis, ypač Metodai ir rodikliai įvairovės 
politikos atsiperkamumui įmonėse matuoti (2003 m.), o taip pat EBTP 
konsultacijos dėl įvairovės ir kovos su diskriminacija darbo vietoje (2005 
m.).
 Analizuotos šios pagrindinės sritys:

3.1. Įvairovės PoliTikos kryPčių ir Įgyvendinimo 
PrakTikos aPžvalga

 Vykdant EBPT tyrimą, buvo prašoma nurodyti, ar įmonės diegia 
įvairovės politiką ir praktiką. Jeigu taip, kiek laiko tai daroma (daugiau nei 
penkerius metus ar neseniai – per pastaruosius penkerius metus). Taip 
pat teirautasi, ar ši politika vykdoma tinkamai. Klausimyne buvo prašoma 
nurodyti, ar šiuo metu įgyvendindamos įvairovės politikos priemones, ar 
įmonės suvokia, kad reikia dar daug ką nuveikti siekiant didesnio lygių 
galimybių ir įvairovės politikos veiksmingumo.
 Iš gautų rezultatų matome, kad 48 proc. visų verslo įmonių vienokiu 
ar kitokiu būdu aktyviai skatina įvairovę ir nediskriminavimo politiką 
darbo vietoje. Tinkamas strategijas ir procedūras diegia mažiau nei 
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· įvairovės politikos krypčių ir įgyvendinimo 

praktikos apžvalga;

     · įvairovės politiką ir praktiką skatinantys veiksniai;

     · praktiniai lygybės ir įvairovės principų įgyvendinimo 

aspektai;

     · ivairovės politikos taikymo naudos suvokimas;

     · įvairovės nuostatų įtakos vertinimas;

     · pagrindiniai lygių galimybių ir įvairovės politikos 

įgyvendinimo iššūkiai.



ketvirtadalis įmonių, nors įvairovės politiką šiuo metu įgyvendina daugiau 
įmonių. Tačiau 52 proc. jų iki šiol nedalyvauja procesuose, kuriuos 
reglamentuoja lygių galimybių ir įvairovės dokumentai. Todėl svarbu, 
kad visos suinteresuotos pusės telktų pastangas, skatindamos suvokimą 
ir skleisdamos ekspertines žinias, užtikrinančias platesnį šios politikos 
įgyvendinimą.
 Atsakymai, gauti iš įvairių šalių bei verslo sektorių, skyrėsi. Naujosios 
ir senosios ES valstybės narės skirtingai diegia įvairovės politikos 
priemones, tačiau tokias išvadas reikėtų daryti atsargiai. Proporcinė 
dešimties valstybių narių, iš kurių buvo gauta daugiausiai atsakymų, 
analizė rodo, kad padėtis nevienareikšmė.
 Įmonės Šiaurės ir Vakarų Europoje labiau linkę diegti įvairovės 
politiką ir įgyvendinti atitinkamas priemones, nei įmonės naujose ES 
valstybėse narėse Rytų Europoje, tačiau yra išimčių. Įmonių, kuriose įdiegta 
įvairovės politika, daugiausia yra Vokietijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje 
karalystėje ir Norvegijoje, mažiau – naujose valstybėse narėse, pavyzdžiui, 
Vengrijoje ir Čekijos Respublikoje. Tačiau Lenkijoje ar Vengrijoje įmonės 
šiuo metu aktyviai diegia įvairovės politiką ir tai padeda mažinti skirtumus 
tarp regionų.

3.2. Įvairovės PoliTiką ir PrakTiką skaTinanTys 
veiksniai

 Geros praktikos tyrimų rezultatai rodo, kad įvairovės priemones 
darbdaviai ir įmonės siekia įgyvendinti dėl etinių, teisinių, ekonominių ar 
kelių išvardytų priežasčių. EBPT tyrimo rezultatai tai patvirtina.

eTiniai veiksniai

 Vis daugiau įmonių pabrėžia, kad etinės priežastys yra svarbiausios 
įgyvendinant lygių galimybių bei įvairovės priemones. Jos imasi veiksmų, 
nes mano, kad „taip elgtis teisinga“. Šios įmonės suvokia, jog socialinės 
vertybės ir jų įtaka verslui kinta, nes didėja visuomenės lūkesčiai, todėl 
organizuojant įmonių veiklą atsižvelgiama į lygių galimybių, sąžiningos 
prekybos, etiškų investicijų, įtakos aplinkosaugai ir vietos bendruomenei, 
žmogaus teisių bei kitus socialinio teisingumo aspektus.
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 Atsiliepdamos į šiuos pokyčius, daugelis įmonių įvairovės 
integravimo strategiją sieja su socialine įmonių atsakomybe. Tiesa, 
nedaug jų yra pažengę tiek, kiek, pavyzdžiui, „British Telecom“ (BT), kur 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių konvencijos principai taikomi tiek vidaus 
taisyklėms, tiek darbui su tiekėjais, vietos bendruomenėmis ar kitomis 
suinteresuotomis pusėmis.
 Darbuotojų lūkesčiai darbo aplinkai, etiškam elgesiui, kuris skatina 
integraciją, pagarbą, atvirumą, bendradarbiavimą bei teisingumą, keičiasi 
ir didėja. Geros praktikos įmonės siekia teigiamo įmonės įvaizdžio lygių 
galimybių, įvairovės integracijos srityse ir tiki, kad įsipareigojimai šiems 
principams ypač svarbūs pažangiai ir gerai valdomai verslo įmonei.
 Vizijos bei vertybės, skatinančios kurti lygiomis galimybėmis 
visiems pagrįstą aplinką, daro vis didesnę įtaką įmonių darbui. Tyrimų 
rezultatai rodo, kad, permąsčiusios įmonės filosofiją ir pagrindines 
vertybes, daugelis jų persvarsto įvairovės integracijos galimybes. Pagarba 
žmonėms, bendruomenei ir asmeniui bei kitos su žmogiškaisiais ištekliais 
susijusios vertybės daugelio įmonių suvokiamos kaip svarbiausi verslo 
sėkmės veiksniai.
 Vienos jų, pavyzdžiui, „Manchalan“ (Ispanija), buvo sukurtos 
siekiant kovoti su socialine atskirtimi. Kitos siekia tapti pavyzdžiu kovojant 
su prietarais ir diskriminuojančiu požiūriu. Pavyzdžiui, „Bertelsmann AG“ 
(Vokietija) inicijavo visuomenės informavimo kampaniją, siekdama keisti 
neigiamą požiūrį į neįgalius darbuotojus.

Teisiniai veiksniai

 Šiuo metu egzistuoja išsami teisinė bazė, kuri skatina lygias 
galimybes ir nediskriminavimo politiką darbo vietoje. Tiesiniai svertai 
apima tiek ES direktyvas, nacionalinius teisės aktus, pramonės sektorių 
standartus, tiek apdovanojimų verslo įmonėms praktiką. Svarbus 
vaidmuo kontroliuojant verslo įmonių veiksmus bei atstovaujant 
vartotojų interesams tenka sektoriuje veikiančioms kontrolės įstaigoms 
ir vyriausybėms, kurios perka paslaugas ar skiria finansavimą tik toms 
įmonėms, kurios veikia pagal griežtus lygių galimybių bei veiklos rezultatų 
standartus.
 Verslo įmonės vis geriau suvokia būtinybę atitikti teisinius lygių 
galimybių ir standartų reguliavimo dokumentų reikalavimus. Pastarieji 
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tapo beveik privalomi įmonėms, siekiančioms pritraukti naujus klientus, 
ypač viešajame sektoriuje, kurių galimybės laimėti pasiūlymus ir konkursus 
daugeliu atveju priklauso nuo darbo įvairovės srityje.
 Įmonėms taip pat svarbu saugoti savo reputaciją ir vengti išlaidų, 
susijusių su užimtumo bylomis. Be to, Europos Komisijos Metodų bei 
rodiklių studijoje (2003 m.) siūloma inicijuoti naujus teisės aktus, 
lemiančius darbdavių ir verslo iniciatyvas, skatinančias didesnes socialines 
permainas bei socialinių lūkesčių pokyčius.
 Įmonių, kurios įdiegė įvairovės politiką, atliekant EBPT tyrimą 
nebuvo klausiama, ar jos taip elgėsi, siekdamos atitikti teisinius ES kovos 
su diskriminacija direktyvų reikalavimus. Tačiau, atsižvelgus į tai, jog 
yra daug įmonių, kurios pastaruoju metu įgyvendino arba pradeda diegti 
lygių galimybių politiką, galima teigti, kad neseniai priimti ES kovos su 
diskriminacija teisės aktai skatina iniciatyvas šioje srityje. Taip atsitiko 
tose išsiplėtusios ES šalyse, kur kovos su diskriminacija direktyvų taikymas 
galėjo būti vertinamas kaip pagrindinė narystės sąlyga.
 Daugeliui įmonių siekis atitikti teisinius 
reikalavimus tampa svarbiu motyvu diegti lygių 
galimybių ir įvairovės politiką. Tačiau didžioji jų 
dalis pabrėžia, kad tai nebuvo pagrindinis veiksnys, 
veikiau pageidaujamas įgyvendintos strategijos 
rezultatas. Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis 
įvairovės praktiką įdiegusių ir į socialinius pokyčius 
savanoriškai reaguojančių įmonių nori ne tik atitikti 
teisinius reikalavimus, bet ir tapti „geriausiomis 
savo sektoriuje“.

verslas už Įvairovę

 Per pastaruosius 20 metų socialinis ir kultūrinis Europos žemėlapis 
labai pasikeitė. Aktyvesnis moterų, etninių mažumų atstovų, vyresnio 
amžiaus bei žmonių su negalia įsiliejimas į darbo rinką verslo įmonėms 
suteikia naujų darbo jėgos šaltinių, tačiau kelia ir iššūkių, nes reikalauja 
kurti aplinką, kurioje gerbiama įvairovė ir dirbama vadovaujantis 
sąžiningumo principais.
 Didieji demografiniai pokyčiai stipriai veikia verslo sėkmę. 
Daugelyje Europos valstybių visuomenė sensta, todėl tradicinėse 
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darbuotojų paieškos vietose verslo įmonės susiduria su jaunų žmonių 
trūkumo problema. Tai skatina plėsti darbo jėgos šaltinių sąrašą ir atkreipti 
dėmesį į tas asmenų grupes, kurios anksčiau nebuvo atstovaujamos darbo 
rinkoje.
 Tačiau skirtingose visuomenės grupėse darbuotojų ieškantys 
darbdaviai siekia ne tik naudos verslui. Jie nori tapti tokiais, kuriuos renkasi 
patys darbuotojai, kurie turi didesnes galimybes pritraukti ir išlaikyti pačius 
talentingiausius absolventus ar specialistus ir pagerinti produktyvumą bei 
konkurencinį įmonės pranašumą. „Fortune“ žurnalo atliktoje apklausoje 
(2004 m.), kurioje dalyvavo verslo studijų magistrantai, „IBM“ tapo 
viena iš penkių populiariausių įmonių, kurias rinktųsi studentai. Viena 
iš dažniausiai minėtų priežasčių – „IBM“ bendrovės dėmesys integruotos 
darbo vietos kūrimui. Švedijos universitetus baigę studentai panašiai 
vertina ir „Volvo“ automobilių gamintojus bei „Tetra Pak“ įmones 
Švedijoje. Kitos įmonės išreiškė nuomonę, kad dėmesys kultūrinei 
įvairovei ir tarptautinių aspektų akcentavimas tampa pagrindiniu veiksniu 
pritraukiant bei išlaikant personalą.
 Didėjanti Europos piliečių bei gyventojų įvairovė pakeitė vartotojų 
skonį, poreikius ir gyvenimo būdą. Atsižvelgus į šias permainas, įmonėms 
būtina turėti tokius darbuotojus, kurie galėtų pasiūlyti sprendimus ar 
teikti paslaugas įvairius lūkesčius turintiems klientams. Tai ypač svarbu 
įmonėms, kurios veikia tarptautiniu mastu. Jos siekia priimti įvairesnę 
kultūrinę patirtį turinčius darbuotojus, kurie gebėtų patenkinti įvairių 
klientų poreikius ir užtikrintų, kad niekas nebus diskriminuojamas.
 Padidėjusi socialinė įvairovė daro įtaką naujų produktų ir rinkos 
segmentų raidai. Todėl, kalbėdami apie lygių galimybių politikos priemones, 
darbdaviai teigė, kad tyrimų ir plėtros skyriaus personalo įvairovė nulemia 
ir požiūrių įvairovę, kurie savo ruožtu skatina kūrybiškesnį mąstymą, 
netradicinius sprendimus ir praplečia naujų produktų realizavimo 
galimybes. Pasiteiravus, ar įvairovės iniciatyvos turėjo teigiamą įtaką 
įmonių verslui, iš 495 įmonių, dalyvavusių EBTP tyrime, 83 proc. atsakė 
teigiamai, 17 proc. atsakymas buvo neigiamas.

išvados

 Įmonės savo veiklą retai grindžia tik vienu veiksniu. Tačiau 
daugelis šios ataskaitos pavyzdžių rodo, jog tik dėl etinių priežasčių lygių 
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galimybių politiką įgyvendinusios įmonės tikisi, kad jų pastangos bus 
naudingos verslui. Tyrimas taip pat atskleidė, kad šios įmonės noriai dėtų 
ir daugiau pastangų nei iš jų reikalaujama teisiškai, tuo būdu daugeliu 
požiūriu siekdamos tapti verslo lyderėmis.
 „PricewaterhouseCoopers“ lygių 
galimybių bei įvairovės gairėse Žvelgiant 
į įmones iš skirtingų perspektyvų, Kieran 
Poynter, įmonės Jungtinėje Karalystėje vadovas, įvairovės pokyčių 
stimulus ir priežastis apibendrina taip:
 Įvairovė verslo įmonei svarbi dėl keleto priežasčių; tikiu, kad 
kiekviena jų savaime yra pakankamas pagrindas sanglaudos kultūrai 
skatinti ir įvairovei valdyti taip, kad ji būtų naudinga tiek žmonėms, tiek 
verslui. Tačiau visos kartu jos įtikinamai pagrindžia verslo už įvairovę 
principus:

· Tai – teisinga; diskriminuojantis elgesys bet kokiu pagrindu 
neatitinka pagrindinių vertybių.

· Įvairovės valdymas reiškia konkurencinį pranašumą rinkoje.
· Darbuotojų išsaugojimas naudingas verslui.
· Esminių demografinių pokyčių kontekste būtina peržiūrėti 

tradicinius išteklių modelius.
· Šie pokyčiai turi įtakos klientų darbo jėgos struktūrai, o jie, 

savo ruožtu, to paties reikalauja iš tiekėjų.
· Įvairovės valdymas ir sanglaudos kultūros formavimas yra 

pagrindinės tvaraus ateities verslo kūrimo prielaidos.

3.3. PrakTiniai lygių galimybių ir Įvairovės 
PrinciPų Įgyvendinimo asPekTai

 Sėkmingas įvairovės politikos ir praktikos įgyvendinimas priklauso 
nuo daugelio pagrindinių organizacinių veiksnių. Įmonės, kurios geba juos 
valdyti, vertina įvairovę bei lygias galimybes kaip organizacinės kultūros 
permainas ir pasitelkia tai, ką išmoko pokyčių valdymo srityje tam, kad 
užtikrintų sėkmę.
 Šios pamokos apima aiškų veiksmų planą, įsipareigojimus 
lyderystei skatinti, infrastruktūros, skirtos įvairovės bei integracijos 
principams, diegimą ir šių nuostatų perteikimą darbuotojams, klientams 
bei kitoms suinteresuotoms pusėms. Tokiose įmonėse verslo sąveika su 
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ir atskaitomybė už įvairovės bei integracijos politikos diegimą sudaro 
strateginę visumą, kuri apima tikslų nustatymą, finansavimo bei išteklių 
paskirstymą, veiklos rezultatų vertinimą ir atskaitomybę, turinčią įtakos 
verslo pripažinimo/ atlygio sistemai. Įvairovė šiose įmonėse yra bendras 
visos įmonės reikalas, iniciatyva, kurioje dalyvauja visi padaliniai, o ne tik 
personalas, atsakingas už žmogiškuosius išteklius.
 Aktyvus vadovų įsipareigojimas ir dalyvavimas visais lygmenimis 
yra labai svarbus sėkmingo įvairovės politikos įgyvendinimo veiksnys. 
Tyrimų rezultatai rodo, kad vadovų elgesys įvairovės kontekste gali 
turėti tiesioginės įtakos darbuotojų darbo našumui. Nepriklausomas 
Šefildo universiteto (Jungtinė Karalystė) tyrimas, išnagrinėjęs įvairovės 
iniciatyvas „Royal Mail“ įmonėje, atskleidė vyresniųjų vadovų nuostatų ir 
jų pavaldinių darbo našumo sąsajas. Paaiškėjo, kad kuo geriau pastarieji 
vertina įvairovę, tuo labiau jų komandos nariai yra patenkinti darbu ir 
motyvuoti siekti organizacinių tikslų. Daug įmonių tai pripažįsta ir vis 
labiau įtraukia įvairovę kaip neatsiejamą vadovavimo standartų aspektą.
 Daugelį įvairovės praktikos pavyzdžių, kuriuos šiuo metu diegia 
darbdaviai ir verslo įmonės, politinių krypčių ir strategijos požiūriu galima 
suskirstyti į tris pagrindines grupes.

Visa apimančios įvairovės politikos ir iniciatyvos

 „Unilever“ įmonė tai vadina žiūrėjimu pro įvairovės akinius į 
visa, kas sakoma ar daroma. Praktiškai tai reiškia vertybių deklaravimą, 

įsipareigojimus, veiksmus, apčiuopiamas rezultatyves 
priemones ir, aišku, vadovų atskaitingumą. Tai susiję 
su gairių rengimu ir sistemos, padedančios siekti lygių 
galimybių tikslų, diegimu, kuri apima stebėseną ir 
nuolatinę atskaitomybę. Daugelyje šalių dirbančioms 
įmonėms kompleksiška strategija reiškia asmeninius, 
verslo padalinių, įmonės bei šalių planus, kurie yra 

paremti visuotine strategija ir regioninės įvairovės komisijos parama.
 Vadovaujantis tokiu požiūriu, įvairovė vertinama kaip integracinis, 
visa apimantis procesas. Integracijos be pastangų (Effortless Inclusion) 
filosofija ir procedūros „BT“ įmonėje atspindi daugiau nei dešimtmetį 
evoliucionavusį mąstymą lygių galimybių bei įvairovės srityje. Juo 
siekiama, kad suvokimas apie integraciją būtų skleidžiamas kiekviename 
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„BT“ veiklos žingsnyje. Tai susiję su žmogiškaisiais ištekliais, 
jų politika ir praktika, produktų tobulinimu. Siekiama 
užtikrinti, kad produktų ir paslaugų kūrėjai būtų informuoti 
apie būsimųjų vartotojų poreikius. Su tuo susijusi ir tiekimo 
grandinės iniciatyva Pirkti išsaugant žmogiškąjį orumą (Sourcing 
with Human Dignity), kurios tikslas yra užtikrinti, kad lygių galimybių 
bei etiško verslo principai įsitvirtintų visose išorės veikslo srityse.
 Įgyvendinant tokiu požiūriu grindžiamas programas, siekiama 
ne tik užtikrinti lygias galimybes atstovavimo požiūriu, bet ir pagerinti 
darbo našumą. Daugelis įmonių siekia iš esmės pakeisti organizacinę 
kultūrą, apie tai byloja tyrimui pateiktų programų pavadinimai: Įvairovės 
transformacijos iniciatyva („Booz Allen Hamilton“), Išgyventi įvairovę 
(„Deutsche Telekom Group“), Įvairovės ir integracijos procesai  („Royal 
Dutch Shell“), Įvairovės kelionė („Intel Ireland Ltd“), Dirbti gerai dirbant 
su įvairove („APCO“). „Dow Europe“ įmonė šį holistinį požiūrį apibūdina 
kaip mąstymą, veiksmus ir darbą, užtikrinančius įvairovės valdymą.
 Nemažai įmonių, minimų šioje 
ataskaitoje, yra puikūs sėkmingo, sukurto ir 
kiekviename etape pagal įvairovės integracijos 
principus veikiančio verslo pavyzdžiai. 
Įvairovės praktika įprasmina „Coco-Mat“ 
(Graikija), „Manchalan“ (Ispanija), o taip pat 
pagrindines daugelio kitų įmonių vertybes.
 „Manchalan“ yra gamybos įmonė, kuri 
buvo įsteigta bendradarbiaujant socialiniams 
partneriams ir pramonės atstovams, kurie siekė kovoti su ekonomine 
neįgaliųjų atskirtimi. Susitelkusi ties neįgaliųjų integracija, „Manchalan“ 
neapsiriboja viena iniciatyva ar programa. Neįgaliųjų integracija, kuria 
grįsta visa įmonės veikla, tapo pagrindiniu tikslu. Daugiau kaip 90 proc. 
visų dirbančiųjų čia yra neįgalieji.
 „Coco-Mat“ įmonėje daugiau kaip 70 proc. darbuotojų yra 
pabėgėliai iš buvusios Sovietų Sąjungos ar Turkijos. Įmonės darbuotojai 
atstovauja 13 tautybių ir 9 religijoms. „Coco-Mat“ ypač noriai įdarbina, 
„ypatingus gebėjimus turinčių“ grupių asmenis, t. y. tuos, kurie susiduria 
su įvairia diskriminacija: dėl rasės, socialinės klasės, etninės kilmės, 
religijos, globos įsipareigojimų, negalios ir t. t.
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Pavienės iniciatyvos, susijusios su atskirais 
įvairovės aspektais

 Įmonių praktika įvairovės klausimais labai skiriasi. Daugelis diegia 
visa apimančią, holistinę įvairovės integracijos strategiją, tačiau kai kurios 
pirmenybę teikia atskiriems įvairovės aspektams, priklausomai nuo vietos 
konteksto ar interesų. Šioje ataskaitoje pateikiami tiek atskirų, vienam 
aspektui skirtų įvairovės iniciatyvos pavyzdžiai, tiek kryptingo, su atskiru 
tikslu visa apimančioje, nuoseklioje įmonės strategijoje susijusio požiūrio 
pavyzdžiai.
 „Goldman Sachs International“ – tai įmonė, kurioje įvairovės ir 
lygių galimybių praktika apima visus diskriminavimo pagrindus. Ji buvo 
plačiai pripažinta dėl savo pastangų kovoti su diskriminacija etninės 
kilmės, lyties ir lytinės orientacijos pagrindu. Tačiau ataskaitoje pateiktas 
pavyzdys yra susijęs su Veiklių neįgaliųjų darbo grupės iniciatyva, kurios 
tikslas – sėkmingai integruoti neįgaliuosius į darbo rinką ir pagerinti jų 
padėtį darbo vietoje. Ataskaitoje yra taip atskiras užimtumo iniciatyvas 
įmonėje aprašančių pavyzdžių. Viena jų – Neįgaliųjų ir įgūdžių programa, 
kurią, siekdama gerinti neįgaliųjų profesinio mokymosi įgūdžius ir skatinti 
darbdavių sąmoningumą, įgyvendina „Adecco“ įmonė. Kiti pavyzdžiai yra 
susiję su pagrindinėmis įmonių „Bertelsmann“, „IMB“, „Pfizer“ ir „L‘Oreal“ 
iniciatyvomis, skirtomis neįgaliųjų integracijai.
 Tyrimai atskleidė daug geros praktikos pavyzdžių kitose įvairovės 
skatinimo srityse, ypač susijusiose su amžiumi ir etnine kilme. Iniciatyva, 
skirta diskriminacijos dėl amžiaus prevencijai, yra įmonių atsakas į 
didžiausią verslo iššūkį Europos Sąjungoje – demografinius pokyčius. 
Senjorų iniciatyva „Danfoss“ įmonėje (Danija) ir Senstant mąstom jaunai 
„Prizer Deutschland“ yra geri politikos ir praktikos pavyzdžiai, siekiant 
užtikrinti, kad niekas nepatirs diskriminacijos dėl amžiaus.
 Tokių veiklos krypčių tikslas yra skatinti jaunus žmones įsidarbinti 
įmonėse ir užtikrinti, kad vyresnieji liks dirbti, užuot ketinę kuo anksčiau 
išeiti į pensiją. Įmonės siekia išsaugoti vyresnių darbuotojų žinias ir skatina 
vyresnių ir jaunesnių kolegų patirties pasidalijimą. Praktiniai pavyzdžiai 
taip pat apima lanksčios darbo aplinkos vyresniems darbuotojams kūrimą 
turinio, darbo valandų, pensijos formų, persikvalifikavimo ir sveikatos 
priežiūros atžvilgiu.
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 Daug pavyzdžių byloja apie iniciatyvas, skirtas etninei įvairovei 
darbo vietoje skatinti. Viena jų – tikslinė užimtumo skatinimo programa 
baigusiesiems universitetą, kurią organizuoja „Linklaters“ įmonė (Jungtinė 
Karalystė). Ji veikia tarsi universitetus, bendruomenės asociacijas ir 
darbdavių tinklus vienijanti organizacija, kurios tikslas yra skatinti etninių 
mažumų atstovų integraciją darbo rinkoje 
teisės srityje.
 Dauguma etninių mažumų atstovams 
skirtų iniciatyvų yra teigiamų veiksmų 
programos, skirtos švietimui/ mokymui, 
praktinės darbo patirties įgijimjui ir 
mentorystei. Tokių iniciatyvų pavyzdžiai 
– Jorkšyro programa Jorkšyras einantis 
į priekį ir praktikos įmonėje atlikimo programa Turiu svajonę, skirta 
etninių mažumų atstovų įdarbinimui „Deutche Bank“. Kaip ir daugelis 
kitų įmonių, „TPG Post“ (Nyderlandai) yra įdiegusi nuoseklią integracijos 
programą etninių mažumų stažuotojams, kuri apima kalbos mokymą, 
praktinės darbo patirties ir potencialių darbdavių mentorystės programas. 
Vėliau yra pasirašoma laikina darbo sutartis ir toliau vystomi profesiniai 
įgūdžiai bei mokoma kalbos. Kai kandidatas(-ė) yra apmokomas(-a) 
ir pasirodo esanti/esąs tinkamas(-a), pasiūloma neterminuota darbo 
sutartis.

Veiklos krypčių plėtimas, siekiant didesnio 
įvairovės sričių spektro

 Nemažai įmonių ilgą laiką įgyvendina moterų ir vyrų lygių galimybių 
iniciatyvas. Daugelis jų ir toliau plėtoja lygių galimybių iniciatyvas, šią 
patirtį pasitelkdami darbui kitose įvairovės srityse. „Lufthansa“ lyčių 
lygių lygybių iniciatyvą, kurią parėmė profesinė sąjunga, pradėjo 8-ąjame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje. 2000 m. Valdyba inicijavo platesnę 
įvairovės skatinimo programą. Šiuo metu visi įmonės vadovai yra 
atsakingi už praktinį įvairovės įgyvendinimą. „Deutsche Telekom“ – dar 
viena įmonė, diegianti nuoseklią įvairovės politiką, kuri vadinasi Išgyvenk 
įvairovę ir remiasi ankstesnėmis lyčių lygybės klausimus sprendusiomis 
iniciatyvomis. Daugiausia dėmesio šioje programoje skiriama senstančiai 
Vokietijos ir kitų šalių, kuriose vykdoma įmonės veikla, visuomenei. 
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Tačiau vykdomos priemonės apima ir kitus diskriminacijos pagrindus ir 
yra įgyvendinamos visuose įmonės tarptautiniuose padaliniuose.

3.4. Įvairovės PoliTikos naudos suvokimas

 Požiūris į įvairovės politiką, įmonės keliami tikslai ir numanoma 
nauda skiriasi, tačiau įžvelgiama keliose srityse. Manoma, kad tai skatina 
kultūrinius pokyčius įmonėje, didina darbo jėgos įvairovę ir stiprina kultūrų 
sąveiką, plečia rinkos galimybes, užtikrina išorinį pripažinimą bei teigiamą 
įvaizdį. Tai atsispindi tose srityse, kuriose įgyvendinamos įmonių įvairovės 
iniciatyvos.

Įtaka kultūriniams pokyčiams ir organizaciniam 
kapitalui

 Vis daugiau dėmesio įmonės skiria bendroms vertybėms ir įmonės 
filosofijai. Daugelio jų pastangos nukreiptos į ilgalaikius įmonės kultūros 
pokyčius. Verslo įmonės, kuriančios aplinką, kurioje įvairovė gerbiama ir nėra 
vietos diskriminacijai, suvokia, kad lygių galimybių iniciatyvoms būtina aktyvi 
darbuotojų parama. EBTP konsultacijų metu paaiškėjo, kad diskriminuojantis 
požiūris bei elgesys darbo vietoje yra pagrindinė kliūtis diegiant įvairovės 
politiką ir praktiką. Todėl daugeliui įmonių strategijos, skirtos sąmoningumo 
ir pagarbos įvairovei skatinimui, yra pagrindinė įvairovės iniciatyvų 
įgyvendinimo dalis. Troškimas didinti sąmoningumą ir užkariauti „širdis 
bei protus“ yra pastebimas daugelio įmonių programų pavadinimuose bei 
šūkiuose. Tokiais pavyzdžiais galėtų būti: Visi yra laukiami „Tesco“ prekybos 
centre, Atverkite protus, atverkite rinkas („UBS“), Sendami mąstome kaip 
jaunai („Pfizer Deutschland“) ir Sėkmė per integraciją („Barclays PLC“).
 Priemones, padedančias kurti pagarbą ir integraciją skatinančią 
aplinką, daugelis įmonių suvokia kaip nedalomą verslo sėkmės dalį, kuri 
padeda pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, užtikrinti mažą 
darbuotojų kaitą bei retas pravaikštas ir taip sumažinant veiklos išlaidas. 
Remdamasi nepriklausomais tyrimais apie užgauliojimų bei priekabiavimo 
pasekmes, „Royal Mail“ įmonė (Jungtinė Karalystė) skelbia, kad įdiegusi 
kovos su patyčiomis ir priekabiavimu priemones ir procedūras, ji sutaupė 7 
milijonus svarų.
 „TNT“ turi tarptautinį verslo tinklą ir visame pasaulyje įgyvendina 
įvairovės integracijos strategiją, kuri skirtinguose įmonės padaliniuose 
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pateikia daugybę geros praktikos pavyzdžių. „TNT“ 
Austrijos padalinys, gavęs nemažai apdovanojimų už 
lygių galimybių skatinimą, skelbia, kad veiksminga 
įvairovės valdymo politika jų personalo kaštus, kurie 

2000 metais sudarė 25 proc., 2003 metais sumažino iki 10 proc. Tiek pat 
sumažėjo ir pravaikštos. Be to, įmonė sutaupė 15.000 eurų mokesčių, įdarbinusi 
neįgaliuosius.
 Komunikacijos programos ir sąmoningumo skatinimo kampanijos, 
skirtos personalui ir klientams, apima daugybę iniciatyvų. Įmonės vis labiau 
linkę vykdyti kasmetinius darbuotojų nuomonės tyrimus, kuriais siekiama 
išsiaiškinti personalo požiūrį bei nuomonę lygių galimybių bei įvairovės 
klausimais, ir įvertinti, ar darbuotojai patenkinti įmonės politika bei praktika.
 Pokyčius visuomenėje ir darbo jėgos bei prekių rinkose dažnai 
skatina atviresnis požiūris į įvairovę, o iš įmonių reikalaujama prie tų pokyčių 
prisitaikyti. Todėl, siekiant tvaraus augimo, verslo įmonėms svarbu valdyti 
ir sumaniai panaudoti visą įvairovės teikiamą potencialą. Viena iš pirmųjų 
išsamaus pokyčių valdymo pradininkių įvairovės srityje yra įmonė „Royal 
Dutch Shell“, kuri, siekdama palengvinti procesus, susijusius su pokyčiais 
įmonėje, įdiegė trijų pakopų integracijos ir įvairovės valdymo programą. Ja 
siekiama sisteminių permainų ir vadovaujamasi nuostata, kad pokyčiai turi 
vykti kompleksiškai asmeniniame, tarpasmeniniame bei organizaciniame 
lygmenyse.
 Kai kurios įmonės suprato, kad priemonės, kuriomis siekiama 
įgyvendinti įvairovės politiką, turi platesnį kultūrinį poveikį, nes gerina 
komunikaciją ir skatina dalijimąsi informacija įmonėje. Sklandesnė 
komunikacija, savo ruožtu, padeda puoselėti bendrą įmonės kultūrą ir 
vertybes. Įvairovės integracijos praktika padeda gerinti valdymo stilių, 
įgūdžius bei veiklą tokiose srityse, kaip komunikacija, žmogiškųjų išteklių 
valdymas, tikslų nustatymas ir planavimas.

Darbo jėgos įvairovės ir kultūrų sąveikos skatinimas 
daro teigiamą poveikį žmogiškajam kapitalui

 Ankstesniuose šios ataskaitos skyriuose jau buvo minėta, kad aukštos 
kvalifikacijos, novatoriška ir įvairi darbo jėga yra svarbi verslo sėkmei. Siekis 
išspręsti darbo jėgos trūkumo problemas, noras įdarbinti ir išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos, įvairią patirtį turintį personalą skatina įmones diegti įvairovės 
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skatinimo politiką. Daugiau nei 40 proc. visų EBPT tyrime dalyvavusių 
įmonių pabrėžė, kad tai – pagrindinė nauda, kurią gauna verslas.
 Didesnė darbo jėgos įvairovė yra pagrindinis daugelio įmonių tikslas. 
EBTP konsultacijos atskleidė, kad didesnės galimybės pritraukti ir išlaikyti 
aukštos kvalifikacijos darbuotojus, turinčius įvairią darbinę ir kultūrinę 
patirtį, yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl įmonės diegia įvairovę 
skatinančią praktiką. Kai kurios jų teigė, kad iniciatyvos įdarbinant žmones 
iš pažeidžiamų bendruomenių paskatino geresnį įmonės vertinimą platesniu 
mastu.
 Siekdamos tegiamų pokyčių personalo srityje, verslo įmonės inicijuoja 
įvairias priemones. Tai gali būti reklama, kurios tikslas pasiekti socialiai 
atskirtas bendruomenes, arba bendradarbiavimas su bendruomenėmis ir 
valdžios institucijomis, norint paskatinti įdarbinimą ir paremti regioninę 
socialinės ir ekonominės plėtros strategiją. Ankstesniame skyriuje buvo 
kalbėta apie daugelyje įmonių įgyvendintą tikslinę teigiamų veiksmų strategiją, 
skirtą pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, etninių mažumų atstovams ir 
neįgaliesiems, kuri apėmė pagalbą įgyjant darbo patirtį, profesinių įgūdžių 
tobulinimą ir galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą.
 Žmogiškųjų išteklių politikos kryptys, kuriomis siekiama didesnės 
darbo jėgos įvairovės, dažnai papildo veiklą, turinčią išorinių tikslų. Kai 
kuriose įmonėse, buvo pakeisti reikalavimai kandidatams į darbo vietą, 
siekiant skatinti įvairovę ir pritraukti skirtingesnius darbuotojus. Pavyzdžiui, 
kartais kandidatams pateikiamas reikalavimas kalbėti daugiau nei viena 
kalba, turėti įvairialypę kultūrę patirtį, būti plačių pažiūrų, rūpintis ekologija, 
įsipareigoti lygioms galimybėms ir panašiai.
 Įmonės, dirbančios šalyse ar sektoriuose, susiduriančiuose su dideliu 
darbo jėgos trūkumu, pasirašo sutartis su užsienio ir vietos darbo skyriais, 
įpareigojančiais įdarbinti bei apmokyti tam tikrą skaičių darbuotojų iš užsienio. 
„Grupo Vips“ (Ispanija) tokias sutartis yra sudariusi su Rumunija, Bulgarija, 
Maroku, Ekvadoru, Kolumbija ir Dominikos Respublika. Šios įdarbinimo 
programos neapsieina be mokymų potencialiems įmonės darbuotojams, 
kurie būna rengiami jų kilmės šalyse, kur kandidatai 
mokosi ir ispanų kalbos. Įmonė pabrėžė, kad įdarbinus 
tokius darbuotojus iš užsienio, jiems užtikrinamos lygios 
galimybės visose užimtumo bei profesinio tobulėjimo 
srityse.
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 Kai kurios įdarbinimo agentūros, pavyzdžiui, „Manpower“, „Randstad“ 
ir „Adecco“ atlieka svarbų vaidmenį remdamos savo verslo klientų pastangas 
didinti darbo jėgos įvairovę ir skatinti atstovavimą pažeidžiamoms grupėms. 
Jos aktyviai diegia novatoriškas priemones, kuriomis siekiama spręsti 
socialinės atskirties problemas, gerinti įgūdžius bei mažinti atotrūkį tarp 
darbdavių ir skirtingų bendruomenių. Įmonė „Randstad“, nuolat vertinama 
kaip viena iš geriausių darbdavių Belgijoje, jau trejus metus įgyvendina 
iniciatyvą Įvairovė, kuri skatina darbdavius taikyti lygių galimybių principus 
priėmimo į darbą procedūrose bei padeda įmonėms suvokti potencialią 
įvairovės naudą. 
 Tarptautinėms bendrovėms ypač svarbu vykdyti programas, 
padedančias tobulinti vadybos gebėjimus ir pritraukti bei išlaikyti kultūrų 
įvairovės požiūriu kompetentingą darbo jėgą, gebančią dirbti nepaisant 
nacionalinių, kalbinių ar kultūrinių barjerų. Įmonės taip pat siekia priimti 
darbuotojus, kurie atstovauja vietos bendruomenėms ir atspindi šalies 
kontekstą visuose įmonės veiklos bei vadovavimo lygmenyse.
 Darbo jėgos įvairovę skatinančioms įmonėms būtini įgūdžiai, kurie 
leidžia ją veiksmingai valdyti ir sukurti aplinką, užtikrinančią pagarbą bei 
teisingumą visiems. Reaguodamos į šį poreikį, jos diegia įvairias žmogiškųjų 
išteklių programas, kuriomis siekiama gerinti darbo aplinką ir personalo 
patirtį. Šios priemonės apima kovą su patyčiomis, lanksčių darbo valandų bei 
darbo namuose iniciatyvas, skundų nagrinėjimą ir darbo saugos procedūras, 
o taip pat informacines registravimo ir valdymo sistemas, kurios padeda 
įvertinti lygių galimybių politikos pažangą.
 Daug programų skiriama darbuotojams tobulinti ir sąmoningumui 
įvairiais personalui svarbiais klausimais kelti. Jos apima įvairovės suvokimo 
mokymus, tarpkultūrinės kompetencijos ir pasikeitimo programas, teisinius 
bei atitikties klausimus, lyderystės/ vadovavimo skatinimą ir įgūdžių 
tobulinimą, kalbos bei integracijos programas darbuotojams migrantams, 
sąžiningo priėmimo į darbą, atrankos, įvertinimo procesus bei pokyčių 
valdymo programas. Daug įmonių siūlo veiklos rezultatų planavimo 

programas vadovams, kontrolinius įvairovės 
aspektų sąrašus ir papildomas įvairovės politikos 
įgyvendinimo priemones.
 Įvairi ir aukštos kvalifikacijos darbo jėga padeda 
įmonėms paprasčiau tenkinti skirtingų klientų 
poreikius ir gerinti jų aptarnavimo kokybę. Tokie 
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darbuotojai tampa svarbiu ištekliu skverbiantis į naujas rinkas ir įvertinant 
jų informaciją. Šiuo metu daugelis įmonių remia specialių interesų turinčias 
darbuotojų grupes, kad pagerintų abipusę komunikaciją, padedančią 
įgyvendinti konsultacines ir informacijos paieškos strategijas.

Rinkos galimybių gerinimas

 Įvairovės strategijos, kuriomis siekiama naudos verslui, gerina rinkos 
segmentaciją ir klientų pasitenkinimą. Pasitelkiant jas, siekiama išlaikyti 
geras verslo pozicijas ir užsitikrinti klientų rekomendacijas.
 Įvairovei įsipareigojusios įmonės mato daug savo produktų ir paslaugų 
plėtros galimybių. Šios ataskaitos tyrimai atskleidė tikslinės rinkodaros ir 
produktų plėtros strategijas, kuriomis įplaukas buvo siekiama padidinti 
aptarnaujant naujus rinkos segmentus bei tradiciškai atskirtas grupes. Kai 
kurios jų siekia suteikti galimybę esamomis prekėmis ir paslaugomis naudotis 
didesnėms žmonių grupėms. Socialiai pažangios įmonės tokių iniciatyvų 
imasi ne vien siekdamos didesnio pelno. Jos įsipareigoja kovoti su socialine 
atskirtimi ir padėti nuskriaustoms žmonių grupėms. Tokios priemonės gerina 
įmonių įvaizdį ir didina jų patrauklumą visuomenei.
 Kiti pavyzdžiai galėtų būti 
prekių, skirtų regėjimo negalią 
turintiems klientams, projektavimas 
bei rinkodara, tarkime, Internetinis 
vairuotojo pažymėjimas („IBM“, 
Vokietija) ir balso žinučių įrašymas 
(„BT“). Internetinis vairuotojo 
pažymėjimas yra „kalbanti“ interneto 
naršyklė, kuri regėjimo negalią 
turintiems žmonėms sudaro galimybę 
naršyti internete ir bendrauti elektroniniu paštu. Panašiai ir „BT“ produktas 
leidžia tokiems žmonėms naudotis tekstine mobiliųjų telefonų funkcija ir 
siųsti trumpąsias žinutes (SMS) balso formatu.
 Įmonė „Bertelsmann“ sugalvojo ir įdiegė unikalias priemones, 
padedančias negalią turintiems žmonėms darbe ir kasdieniame gyvenime. 
Šios priemonės prieinamos ir plačiajai visuomenei. Kitas pavyzdys – „BT“ 
įmonės Didelių mygtukų telefonas (Big Button Telephone). Šis įrenginys buvo 
sukurtas darbuotojui, kenčiančiam nuo artrito, o vėliau pritaikytas platesnei 
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klientų grupei ir tapo ypač patrauklus dėl naudojimosi paprastumo, lyginant 
su kitais gaminiais rinkoje. „Volvo“ automobilis, kurį sukūrė moteris, tapo 
labai populiarus, nes jame buvo įdiegta daug moterims vairuotojoms patogių 
priemonių. Tokį integruotą mąstymą ir požiūrį šios įmonės suvokia kaip gero 
dizaino produktų kūrimą, kuris suteikia galimybę jais naudotis kiekvienam.
 Geros praktikos įmonės įvairiuose sektoriuose dalyvauja tikslinės 
rinkodaros kampanijose, kuriose garsiai skamba įvairovės ir integracijos 
temos. Jos reklamuoja savo produktus ir paslaugas atskiroms grupėms: 
senoliams, moterims, gėjams ir lesbietėms ar etninių mažumų atstovams.
 Tokių iniciatyvų pavyzdžiai galėtų būti „Tesco“ įvairių kultūrų 
maisto produktų pristatymas skirtingoms bendruomenėms, siekiant 
patenkinti vietos klientų maisto poreikius, ir „Deutsche Bank“ mažmeninės 
bankininkystės padalinio tikslinės rinkodaros kampanija, kuria siekiama 
praplėsti homoseksualių klientų bazę. Pradėjęs bandomąjį projektą Berlyne, 
bankas pasiekė pamatuojamo pelno ir verslo sėkmės. Šią kampaniją jis siekia 
vykdyti ir kituose didžiuosiuose Vokietijos miestuose. Dar vienas pavyzdys 
yra „Unilever“ įmonės organizuota Dove muilo rinkodaros kampanija, kurioje 
buvo aiškiai išreikšta įvairovės filosofija ir teiginys, padėjęs įmonei prekės 
pardavimą padidinti 700 proc.
 

Nuo pat įkūrimo 1999 m. „Manchalan“ padidino savo įplaukas nuo 332 475 
iki 2,7 milijonų eurų, o personalo 2004 m. padaugėjo nuo 56 iki 236 asmenų. 
„Coco-Mat“, kurią 1989 m. įkūrė 3 buvę pabėgėliai, taip pat išsiplėtė. Šiuo metu 
jos apyvarta siekia 12,3 milijonus eurų, įmonė atidarė parduotuves Graikijoje, 
kitose Europs šalyse ir Kinijoje.
 Žiniasklaidai tenka svarbus vaidmuo informuojant visuomenę, 
gerinant verslo įvaizdį, skatinant įvairovės diegimą bei lygių galimybių 
vertybes ir įsipareigojimus. Tačiau be viso to, kai kurios įmonės žiniasklaidos 
poveikį vertina kaip sutaupytas lėšas, kurios prilygsta reklamos ir rinkodaros 
kampanijų kaštams.
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„Coco-Mat“ ir „Manchalan“ įmonių patirtis 
rodo, kad lygių galimybių ir įvairovės principų 
taikymas pagrindinėse pramonės veiklos srityse yra 
suderinamas su verslo sėkme.



Visuomenės pripažinimas ir įvaizdis

 Geros praktikos įmonės pripažįsta reputacijos svarbą ir inicijuoja 
įvairią visuomenei skirtą veiklą, kuri padeda gerinti verslo įvaizdį ir propaguoti 
įmonės vertybes. Tokia veikla apima partnerystės tinklų užmezgimą, ryšius 
su akademinėmis ir tyrimo institucijomis, dalyvavimą apklausose ir rezultatų 
vertinimuose, įvairovės ir lygių galimybių pripažinimo apdovanojimuose, 
filantropinėje veikloje, kuri skirta kovai su socialine atskirtimi ir švietimo 
bei mokymo galimybių suteikimui, sportines iniciatyvas, dalyvavimą arba 
paramą bendruomenės festivaliuose bei finansinį nevyriausybinių organizcijų 

rėmimą ar labdaringą veiklą.
 Daugelis geros praktikos įmonių pabrėžia 
dalyvavimo visuomeniniuose tinklapiuose bei 
forumuose reikšmę. Joms svarbu ir tai, kad 
vyresnieji vadovai kalbėtų įvairių konferencijų, 
darbdavių susibūrimų metu, pasisakytų 
žiniasklaidoje ir pasitelktų kitas tribūnas lygių 

galimybių ir įvairovės idėjoms skleisti.
 Ataskaitoje aprašoma įmonių, siekiančių prisiimti socialinę 
atsakomybę, veikla. Žiniasklaidos bendrovė „Bertelsmann“ savo pajėgas 
ir komunikacinę infrastruktūrą pasitelkė tam, kad suorganizuotų švietimą 
negalios tema, skatindama tiek įmonės darbuotojų, tiek visuomenės 
sąmoningumą. Įmonės duomenimis, 64 milijonai žmonių matė per televiziją 
rodomus intarpus, kurie buvo švietėjiškos kampanijos dalis. Įmonė 
„Grupo Santander“ (Ispanija) remia rinkodaros kampanijas socialine tema 
(Raudonojo Kryžiaus, Gydytojai be Sienų, UNICEF), suvokdama jas kaip 
svarbias pastangas gerinant verslo įvaizdį ir plečiant klientų ratą.

3.5. Įvairovės nuosTaTų ĮTakos verTininimas

 Vienas didžiausių iššūkių, diegiant įvairovės politiką darbo vietoje, 
kurį nurodė įmonės, susijęs su sunkumais matuojant įvairovės politikos 
rezultatus. EBTP tyrimas atskleidė, kad egzistuoja mažai kryptingų įvairovės 
iniciatyvų, pažangos ar naudos vertinimo sistemų. Taip galėjo nutikti todėl, 
kad sunku pamatuoti įtakos mastus, įskaitant ilgalaikius įvairovės iniciatyvų 
rezultatus. Tačiau egzistuoja modeliai, padedantys apskaičiuoti įvairovės 
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iniciatyvų sąnaudas ir naudą, įskaitant apčiuopiamus ir neapčiuopiamus 
veiksnius. Tai – Harvardo Subalansuota veiklos rodiklių lentelė, Europos 
Kokybės modelis ir Įvairovės iniciatyvų matavimo sistema, kuri yra Europos 
Komisijos Metodų bei rodiklių studijos dalis.
 Visi šie modeliai ir sistemos pripažįsta sudėtingą pasekmės ir 
priežasties ryšį bei santykį tarp indėlio, tarpinių rezultatų ir bendrų verslo 
rodiklių. Modeliai įvertina kokybinius ir kiekybinius veiksnius bei ryšį tarp 
procesų, kurie gerina įmonės veiklą ir skatina teigiamus strategijos rezultatus.
 Išsamius verslo ir rezultatų valdymo modelius plačiau naudoja tik 
didelės tarptautinės įmonės. Tos, kurios nesinaudoja tokiomis sistemomis, 
daugiausia dėmesio skiria vidaus ir išorės rezultatų vertinimui bei veiksmingai 
stebėsenai, padedančiai gerinti demografines, su rinka ir vietos bendruomene 
susijusias žinias. Šios įmonės pabrėžia veiksmingos stebėsenos reikšmę, kuri 
padeda rinkti svarbią informaciją apie darbo jėgą, klientų sudėtį, ir atskleidžia 
įmonių ryžtą diegti lygių galimybių bei įvairovės politiką. Daugelis verslo 
įmonių suvokia, kad „tai, kas įvertinama, yra ir pasiekiama“, ypač kai pažanga 
siejama su vadovybės veikla bei vertinimu. Todėl stebėsena ir vertinimas, 
rodantys darbuotojams strateginius ir finansinius įmonės prioritetus, yra 
labai svarbūs.
 Visuotinis įvairovės tinklas (Global Diversity Network) – geros 
praktikos pavyzdys. Tai pasaulinis įmonių tinklas, kurio narės yra „Dow 
Chemical“, „Shell“, „BP“, „Deutche Bank“, „Unilever“, „Kraft Foods“, 
„Philip Morris“, „Barclays“ ir „Tyco“ įmonės. Jos dalijasi informacija ir 
gerąja patirtimi, siekdamos padėti narėms įgyvendinti lygių galimybių bei 
įvairovės priemones ir įvertinti jų integracijos naudą verslui. Pagrindinis 
šios iniciatyvos rezultatas – Visuotinė įvairovės ir integracijos rezultatų 
vertinimo apžvalga, kurios autorė – tinklo narė, konsultacinė įmonė 
įvairovės klausimais „Schneider Ross“. Ši vertinimo priemonė apibrėžia 
14 tikslų, apibūdinančių įvairovės bei integracijos požiūriu idealią 
organizaciją ir suteikia galimybę vertinti savo veiklą, lyginant ją su idealia 
bei tinklo įmonių veikla. Priemonė taip pat padeda nustatyti tolesnius 
žingsnius, kurie, remiantis geriausia praktika, leidžia paspartinti pažangą.
 „Shell“ vidaus Įvairovės valdymo sistema yra gerai sustyguoto 
mechanizmo pavyzdys. Vadovams ji suteikia galimybę stebėti įvairovės 
integracijos procesus ir vadovauti visame pasaulyje. Didžiausias dėmesys 
čia teikiamas verslo procesams, didesniam atskaitingumui už juos šalies 
bei asmeniniame lygmenyse. Įmonės vizija ir standartų politika, kurioms 
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formaliai įsipareigoti turi kiekvienas verslo sektorius, apima idėjas bei 
veiksmų sąrašus. Vadovams pateikiama Standartų planavimo forma, kuri 
padeda suderinti įvairovės bei lygių galimybių strategijas ir integruoti jas 
į bendruosius įmonės procesus. Nuosekli sistema suteikia įgyvendinimo 
laisvę vietos ir verslo lygmenyse. Ji taip pat papildyta dviem kasmetinėmis 
formaliomis veiklos stebėsenos priemonėmis.
 Tik nedaugelis įmonių turi nuoseklią tikslų nustatymo ir veiklos 
įvertinimo sistemą, tačiau daugumoje jų nustatomi tikslai bei įgyvendinama 
stebėsena, papildanti įmonių įvairovės iniciatyvas. Žemiau pateikiami keli 
bendri veiklos rodikliai, kuriuos įmonės naudoja pažangai skatinti: 

Šie tikslai ar rezultatų vertinimo priemonės yra papildomos įvairia stebėsenos 
veikla, kuri apima:

·  Darbuotojų apklausas, siekiant įvertinti jų požiūrį ir pasitenkinimo lygį, 
o taip pat nustatyti tam tikras sritis, kurias reikėtų tirti ar tobulinti;

· Nuolatines konsultacijas su darbuotojų tinklais ir išteklių grupėmis;
· Darbo jėgos pasirinkimo, įskaitant etninės kilmės, kalbos, lyčių, amžiaus 

skirtumus, siekiant nustatyti nepakankamai atstovaujamas sritis, 
palyginti su vietos demografine padėtimi, praplėtimą;

· Darbuotojų įgūdžių ir talentų duomenų bazės kūrimą, siekiant įvertinti 
personalo mobilumą bei pasiekimus;

·  Lygių galimybių ir įvairovės aspektų integravimą tiek į tradicines verslo, 
tiek į lygioms galimybėms užtikrinti skirtas apžvalgas, pavyzdžiui, 
sąžiningo darbo užmokesčio apžvalgas;

·  Patyčių bei priekabiavimo atvejų stebėseną ir jų nagrinėjimo 
veiksmingumą.
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· Moterų, neįgaliųjų ir etninių mažumų atstovų, ypač vadovaujančiuose 
lygmenyse, reprezentacijos gerinimas, kartais susijęs su atskirais tikslais 
kiekvienai konkrečiai grupei;

· Aukščiausio lygio vadovų išsaugojimas – ypač moterų ir etninių mažumų 
atstovų;

· Mažumos ir daugumos atstovų savitarpio supratimo gerinimas įmonėje, 
susitelkiant ties įvairovės klausimais – vertinama pagal nustatytą 
darbuotojų pasitenkinimo lygį;

· Dalyvavimas verslo standartų, procesų ir kituose kokybės modeliuose 
(pvz., Investuotojai į žmogiškuosius išteklius Jungtinėje Karalystėje), 
kurie padeda pritaikyti vadovavimo sistemas bei rezultatų vertinimo 
modelius savo įmonių lygių galimybių ir įvairovės reikalavimams.



·  Verslo kaštų skaičiavimą darbuotojų ligos ir teismo išlaidų atveju;
· Pasitraukimo iš darbovietės rezultatų vertinimą, taikant interviu 

metodus ir įvertinant respondentų lytį, etninę kilmę, ir t. t.

3.6. Pagrindiniai lygių galimybių ir Įvairovės 
Priemonių Įgyvendinimo iššūkiai 

 Atsakant į EBTP klausimyną įmonių buvo prašoma nurodyti didžiausius 
iššūkius ir kliūtis įgyvendinant lygių galimybių ir įvairovės priemones darbo vietoje. 
Kalbant apie kliūtis, dažniausiai buvo minima informacijos, sąmoningumo stoka 
ir supratimo bei žinių trūkumas diegiant lygių galimybių ir pagarbos įvairovei 
požiūrį. Respondentai nurodė ir kitas, įmonėms trukdančias priežastis. Pavyzdžiui, 
nesugebėjimą įžvelgti konkurencinių tokios strategijos diegimo pranašumų, arba 
galvojimą, kad visiems vienodas galimybes gali užtikrinti įdarbinimo politika ir 
praktika, atsižvelgianti vien tik į darbuotojų kvalifikaciją 

Pateikti atsakymai leidžia daryti išvadas, kad esama sričių, kuriose būtina 
ryžtingiau įgyvendinti nediskriminavimo teisės aktus ir diegti platesnį priemonių 
spektrą. Pirmiausia, svarbu nustatyti, kokios informacijos trūksta įmonėms, 
siekiančioms gilesnio problemos suvokimo, ir tuomet kryptingai remti įvairovę 
skatinančias priemones, jų įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų vertinimą. Beveik 45 
proc. visų EBTP tyrime dalyvavusių įmonių nurodė, kad sąmoningumas, kalbant apie 
pagarbą įvairovei darbo vietose, skatinamas nepakankamai, todėl šiai veiklai reikia 
skirti daugiau pastangų.
 Tyrimas taip pat atskleidė, kad religijos ar tikėjimo bei lytinės orientacijos 
klausimais įmonės atsilieka labiau nei kitose įvairovės skatinimo srityse. Taip 
gali būti dėl nepakankamo suvokimo, kaip į šių grupių poreikius, lyginant su 
kitomis, kurios dėmesio sulaukė anksčiau, verslas turėtų atsižvelgti. Todėl, 
norėdamas veiksmingai spręsti įvairovės darbo vietoje problemas, verslas 
turi informuoti apie „naujas“ lygių galimybių temas ir sutelkti pastangas 
sąmoningumui skatinti.
 Įmonių buvo prašoma nurodyti, kokie informacijos šiomis temomis 
šaltiniai egzistuoja ir kurie jų yra labiausiai mėgiami. Beveik pusė visų respondentų 
kaip pagrindinius informacijos šaltinius nurodė darbdavių organizacijas bei 
tinklus ir kitas verslo įmones. 25 proc. pastebėjo, kad svarbus informacijos 
šaltinis yra nacionalinės vyriausybės, o 13 proc. manė, kad svarbus vaidmuo tenka 
Europos Komisijai. Didžioji dalis respondentų nurodė, kad daugiau informacijos 
norėtų gauti per darbdavių tinklus ar organizacijas nei iš kitų šaltinių.
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išvados ir rekomendacijos

 Visoje Europoje įmonės daro pažangą, įgyvendindamos įvairovės ir 
lygių galimybių politiką. Pusė EBTP tyrime dalyvavusių įmonių patvirtino, 
kad yra jau įgyvendinusios arba šiuo metu diegia šias priemones. Tačiau tenka 
pripažinti, kad Europoje verslas žengia tik pirmuosius žingsnius įvairovės 
įgyvendinimo srityje, todėl būtinos pastangos skatinant įvairovės politikos 
diegimą. Ši ataskaita atskleidė teigiamus rezultatus, trūkumus ir galimus 
ateities žingsnius.
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 Įvairiuose verslo sektoriuose vykdoma veikla, kuria siekiama 
įgyvendinti įvairovę skatinanačią politiką. Vis dažniau diegiamas daugiamatis 
įvairovės ir kovos su diskriminacija požiūris. Daugumoje geros praktikos 
įmonių atsižvelgiama į visus šešis nediskriminavimo pagrindus.

 · EBTP tyrime dalyvavusios įmonės įsitikinusios, kad įvairovė 
naudinga verslui. Paklaustos, ar įvairovės iniciatyva daro teigiamą poveikį jų 
verslui, dauguma (82 proc. iš 495 įmonių) atsakė „taip“.
 · Geros praktikos įmonės įsitikinusios įvairovės iniciatyvų nauda 
verslui. Įvairovės politikos teikiamą naudą jos laiko savaime suprantama 
ir noriai pabrėžia savo įsipareigojimą įvairovei kaip etiškumo, pažangaus 
mąstymo bei gero valdymo praktikos ženklą.
 · Pagrindinis įvairovės teikiamas pranašumas, kurį pabrėžė įmonės, 
dalyvavusios EBTP tyrime, ir geros praktikos įmonės, yra prieiga prie naujų 
darbo jėgos išteklių ir tikimybė pritraukti bei išlaikyti aukštą kvalifikaciją 
turinčius darbuotojus. Tai buvo vienintelis daugiausia pritarimo sulaukęs 
pranašumas, paminėtas EBTP respondentų – jį įvardijo 42 proc. visų įmonių. 
Kiti pranašumai – tai geri santykiai su bendruomene ir pagerėjęs įmonės 
įvaizdis bei reputacija.
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svarbu ugdyti sąMoninguMą

 · Pusė įmonių, dalyvavusių EBTP tyrime, dar turi įdiegti įvairovės 
politikos priemones. Kaip pagrindinį iššūkį jos paminėjo informacijos ir 
sąmoningumo įvairovės klausimais stoką.
 ·  Pagrindinis informacijos šaltinis įvairovės darbo vietoje klausimais 
visoms EBTP tyrime dalyvavusioms įmonėms yra darbdavių organizacijos ir 
tinklai. Tai paminėjo beveik pusė visų apklaustųjų.
 · Tikėtina, kad darbdavių organizacijos ir toliau atliks pagrindinį 
vaidmenį skleidžiant gerą praktiką. Jos turėtų būti skatinamos teikti 
informaciją ir užtikrinti, kad ji atitinka visų suinteresuotų pusių reikalavimus.
 · Mažos ir vidutinės įmonės, kurioms dažnai trūksta išteklių, 
ypač svarbios kalbant apie sąmoningumo skatinimą. Tas pat pasakytina ir 
apie Pietų Europos bei naujųjų ES valstybių narių įmones, kurios menkai 
atspindėtos šios ataskaitos tyrimuose. EBTP tyrime 7 proc. visų atsakymų 
buvo gauti iš Pietų Europos valstybių ir 23 proc. iš naujųjų ES valstybių narių.
 ·  Kai kurios įmonės labai atvirai dalijosi savo patirtimi įvairovės 
tyrime ir skyrė tam nemažai laiko. Kitos taip pat turėtų pasidalyti savo žiniomis 
ir papildyti gerą praktiką, ypač tose įvairovės srityse, kuriose susiduriama su 
didesniais sunkumais, pavyzdžiui, religijos, tikėjimo ir lytinės orientacijos.

organizacijos pokyčiai ir žMogiškųjų išteklių vaidMuo 

 · EBTP tyrimas atskleidė, kad svarbiausia įvairovės politikos kryptis 
yra žmogiškųjų išteklių valdymas (įdarbinimas, darbuotojų išlaikymas, 
atranka ir t. t.). Šis aspektas buvo paminėtas 55 proc. visų atsakymų. 
Galvojant apie problemas, su kuriomis susidurs daugelis įmonių, siekiančių 
pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, žmogiškieji 
ištekliai neabejotinai išlieka svarbiausia sritimi.
 · Daugelis geros praktikos įmonių diegia požiūrį, kuriuo verslo įmonės 
visame pasaulyje skatinamos imtis įvairovės ir verslo rezultatų valdymo 
iniciatyvos. Tokios įmonės žmogiškųjų išteklių bei įvairovės specialistus 
vertina kaip vidaus ekspertus ir konsultantus, atsakingus už lygių galimybių 
bei įvairovės iniciatyvas, už kurias taip pat atsako vadovai. Siekdamos skatinti 
tokios politikos diegimą, įvairovės kompetencijas, veiklos rezultatų rodiklius 
šios įmonės vis glaudžiau sieja su veiklos bei atlygio vadovams vertinimu.
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 ·   Siekdamos išspręsti pagrindines su diskriminuojančiu požiūriu bei 
elgesiu susijusias problemas, geros praktikos įmonės diegia išsamias įmonės 
vidaus kultūros pokyčių programas vyresniesiems vadovams ir personalui. 
Tai gali būti sąmoningumo ugdymo veikla, kuria skatinamas didesnis 
įvairovės naudos suvokimas ne tik darbo vietoje.

rezultatų vertiniMui ir stebėsenai 
būtina skirti daugiau dėMesio

 ·  Beveik 70 proc. EBTP tyrime dalyvavusių įmonių, kurios turi 
įdiegusios ar šiuo metu įgyvendina įvairovės priemones, netaiko sisteminių 
įvairovės rezultatų vertinimo ar peržiūros metodų. Tačiau daugelis geros 
praktikos įmonių naudojasi įvairiais stebėsenos ar grįžtamojo ryšio 
mechanizmais, kurie suteikia galimybę pajusti organizacijos pulsą ir peržiūrėti 
lygių galimybių bei įvairovės aspektus.
 ·  Egzistuoja nemažai modelių ir sistemų skirtingiems rodikliams 
nustatyti bei įvairovės poveikiui vertinti, tačiau reikėtų skatinti platesnį 
tokių priemonių taikymą verslo įmonėse, kurios diegia įvairovės politikos 
priemones.
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geros PrakTikos Pavyzdžiai 
TarPTauTinėse užsienio 
verslo Įmonėse

Orumas FOrD DarbO vietOje

Svarbiausi įvykiai
➠  Sisteminė įvairovės lygių galimybių vertinimo apžvalga užtikrinanti 
nuolatinius auditus bei įgyvendinamų tikslų nustatymą 
➠  Įvairovės mokymo programos vadovams ir personalui 
➠  Padidėjęs personalo sąmoningumas bei įsipareigojimas bendriems 
įmonės įvairovės tikslams  

„Mes noriMe tapti ženklu, vertu pasirinkiMo. tai reiškia, kad Mes turiMe 
suvokti savo bendruoMenių, kuriose veikiaMe, poreikius. Mes esaMe la-
bai įsipareigoję įvairiai darbo jėgai, kuri atspindi šias bendruoMenes bei 
stiprina Mūsų verslą.“ 
       Ford Europoje vadovas bei Generalinis direktorius Lewis Booth

 2000 m. Ford įmonė sukūrė Įvairovės komandą, kuri siektų 
įvairovės versle.  Komanda pritaikė Rasinė lygybės komisijos standartus, 

Įmonės pavadinimas FORD 
(įskaitant  Didžiąją Britaniją, Europą ir Jaguar LandRover)
Darb. skaičius: 14 000 (JK)
Apyvarta: $26.5 milijardai (Ford  Europoje)
Tinklapis  www.ford.com
Pagrindinė veikla:   Automobilių gamyba

Principai: Seksualinė orientacija, etninė kilmė, religija, 
tikėjimas
Šalys: JK ir kitos 21 Europos šalys
Pradžios data: 2000 metai - dabar



siekdama sukurti Įvairovės lygių galimybių vertinimo apžvalgą (DEAR), 
sisteminę procedūrą, užtikrinančią išsamų vidaus auditą bei nustatančią 
pasiekiamus tikslus. Kiekviena iš Ford 10 gamyklų JK atliko įvairovės 
peržiūrą, o po jos buvo nustatytos šios keturios veiksmų sritys: Orumo darbo 
vietoje (DaW) programos kūrimas, kuri padėtų užtikrinti, kad kiekvienas 
jaustųsi dalyvaujantis bei gerbiamas; nauja įvairovės mokymo programa; 
įdarbinimo bei atrankos procedūrų peržiūra; įmonės pilietiškumo bei 
komunikacijos strategija. 
 2002 m. Jaguar įmonė taip pat sukūrė Įvairovės komandą, atliko 
savo įvairovės auditą bei sukūrė į Ford panašią  strategiją, apimančią  DaW 
programą.
 Ford įvairovės mokymo programos buvo sukurtos bendradarbiaujant 
su įvairiais partneriais, siekiant prisitaikyti prie įvairių mokymosi stilių, ši 
programa apima kartojimo, mentorystės bei elektroninį mokymąsi.  Jas 
remia profesinės sąjungos. Remiamasi holistiniu bei visus įtraukiančiu 
iš apačios į viršų bei iš viršaus į apačią požiūriu. Iš visų vadovų yra 
reikalaujama nustatyti asmeninius įvairovės tikslus, kurie yra susiję su 
veiklos rezultatų vertinimu. 
 Ford įmonė nustatė griežtą darbo jėgos duomenų stebėsenos 
bei darbuotojų plėtros sistemą. Ji taip pat finansuoja darbuotojų tinklus, 
kurie tampa informacijos šaltiniais bei lobistinėmis grupėmis jų nariams 
bei organizuoja rinkos plėtros grupes ir fokus grupes Ford įmonei. 
Ford’o Gėjų, lesbiečių ir biseksualų darbuotojų (GLOBE) grupė 
yra tinklas, kuris padėjo sukurti kitokį verslo modelį įmonei bei 
padėjo Ford  įdiegti įvairesnę klientų bazę.  GLOBE JK yra surengusi 
gėjų paradus per pastaruosius trejus metus, o tai 24% paskatino  
Ford produktų pardavimus. 

Rezultatai
 
 Nuo 2000 m. Ford padarė pažangą ties 97% su įvairove 
susijusių tikslų bei iniciatyvų. Jaguar Land Rover visi vadovai ir 8 000 
personalo narių buvo apmokyti DaW, o kiti personalo nariai bus apmokyti 
iki 2006 metų.  Ford darbuotojų požiūrio tyrimai byloja apie 10% didesnį 
suvokimą tarp dalyvavusių DaW mokymuose. Įvairovės iniciatyvos 
teigiamai paveikė darbuotojų požiūrį į įmonę, nes 82% personalo narių 
remia įvairovės pastangas ir  62% jaučiasi pagerbti  dirbti Ford.

verslas už Įvairovę



IBM ĮvAIRovė IR InTegRAcIjA

Pagrindiniai įvykiai
➠   LGBT darbuotojų tinklas  12 ES šalių 
➠  152% didesnis  darbuotojų su negalia   skaičius 2004 m.
➠  Naujoviški produktai žmonėms su negalia, sukurti IBM Prieigos cen-
tro bei neįgaliųjų darbuotojų 

„d&i stengiasi pritraukti žMones, turinčius skirtingą patirtį bei požiūrį, suku-
rti ibM aplinką, kurioje visi pasitiki saviMi ir gali realizuoti savo potencialą. 
tai tiesiogiai įtakoja Mūsų gebėjiMą patenkinti klientų poreikius bei pasiekti 
geresnių rezultatų.“ 

IBM viceprezidentas David Cornick

 IBM „Įvairovės bei integracijos politikos kryptimi“ 
siekiama sukurti integruotą darbo aplinką bet kokios rasės, lyties, 
kultūros, tautybės, religijos, fizinių gebėjimų ar seksualinės 
orientacijos atstovams. Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir 
Afrikoje atskira įvairovės ir integracijos strategija buvo pradėta  
2003 metais. Buvo iškelti tikslai šiose įvairovės srityse: neįgaliųjų; 
gėjų, lesbiečių, biseksualų bei transeksualų (LGBT); ir įvairių 
kultūrinių mažumų. Šeši darbuotojai dirbantys visą darbo dieną yra 

verslas už Įvairovę

Įmonės pavadinimas IBM
Šalis Europa, Artimieji Rytai ir Afrika (EMEA)
Darb. skaičius: 94 000 (EMEA), 330 000 (visame pas.) 
Apyvarta: 96 milijardų (visame pas.)
Pagrindinė veikla: Kompiuterinės technologijos, paslaugos 
verslui

Pagrindiniai principai: Seksualinė orientacija, negalia
Šalys: Europa, Artimieji Rytai ir Afrika (EMEA)
Pradžios data: 2003 m.



atsakingi už strategijos įgyvendinimą, juos remia Įvairovės taryba, 
kurią sudaro penkios veiksmų grupės, kurios nustato kasmetinius 
tikslus bei matuoja pažangą. Atskirų šalių tarybos padeda užtikrinti, 
kad įvairovės tikslai ir politikos kryptys  būtų įgyvendinamos visų  
IBM vietos verslo įmonių.
 IBM darbuotojų iniciatyvos apima LGBT grupes Austrijoje, Belgijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, 
Nyderlanduose, Ispanijoje, JK ir Slovakijoje. 2004 m. IBM  pradėjo savo pirmą  
EMEA GLBT  Konferenciją Jungtinėje karalystėje, kurioje dalyvavo apie 200  
darbuotojų iš 15 šalių. Iniciatyva tebesitęsia. IBM skatina LGBT lygias 
galimybes ir bendradarbiauja su įvairomis LGBT organizacijomis.
 IBM įvairovės politika daug dėmesio skiria neįgaliųjų lygių galimybių 
įgyvendinimui. Iniciatyva „Akademinė partnerystė“, įtraukianti akademikus 
bei neįgaliuosius studentus Europoje prasidėjo 2003 metais. Ja siekiama 
pašalinti kliūtis neįgaliesiems ir suteikti vienodą prieigą prie švietimo. 
Pagrindinis iniciatyvos tikslas yra integruoti neįgaliuosius ne tik įmonės 
darbe, bet ir versle bei plačiojoje visuomenėje. 

Rezultatai
 
 IBM darbuotojų ir vadovų suvokimas ir įsipareigojimas įvairovei 
labai sustiprėjo. Darbuotojų tinklų grupės ir mokymai įvairovės klausimais 
pakeitė požiūrį, ypač seksualinės orientacijos klausimais. Panašiai mentorystė 
ir neįgaliųjų stažuotės padėjo išklaidyti nusistatymą prieš neįgaliųjų darbo 
rezultatus ir padėjo geriau suprasti kliūtis, su kuriomis jie susiduria. 2004 m. 
IBM pasamdė 152% daugiau neįgaliųjų nei 2003 m.
 IBM įvairovės strategija suteikė galimybę diegti naujoviškus 
produktus ir paslaugas neįgaliesiems, tą padarė  IBM Prieigos centras bei 
komandos, kurioms vadovavo neįgalieji (pvz. IBM kalbanti interneto 
naršyklė asmenims, turintiems regėjimo negalią).

verslas už Įvairovę



Shell gRuPėS ĮvAIRovėS IR InTegRAcIjoS PRoceSAS

Pagrindiniai įvykiai
➠ 72% darbuotojų sako, kad kultūriniai ir gyvenimo būdo skirtumai yra 
gerbiami 
➠ Darbuotojų organizacijos yra pripažįstamos kaip pagrindinės, 
skatinančios įvairovę remiantis principu  iš apačios į viršų  

„įvairovė ir integracija yra labai svarbios siekiant laiMėti šiandieniniaMe verslo 
pasaulyje. jos sukuria konkurencinį pranašuMą MuMs padėdaMos pritraukti ir 
išsaugoti geriausius darbuotojus, pagerinti kūrybiškuMą bei sprendiMų priėMiMo 
procesą. svarbiausia, kad įvairovė, integracija sukuria pasitikėjiMą bei stiprina 

santykius tarp visų Mūsų suinteresuotų pusių.“ 
Royal Dutch Shell plc generalinis direktorius Jeroen van der Veer 

s
 Shell įmonė yra įsipareigojusi įvairovei ir integracijai nuo 1997 m., 
tačiau per pastaruosius trejus metus buvo sukurta vadybos sistema, kuri 
padeda verslui bei šalies vadovams  lengviau kurti planus įvairovės srityje 
bei pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Sistemą sudaro: vizija -standartas, 
kuris apibrėžia lūkesčius įvairovei; trys tikslai, kuriais yra vertinamas 
moterų skaičius grupėje, vietos lyderių tautybė bei darbo vietos klimatas; 
planavimo forma bei dvi kasmetinės priemonės pažangos stebėsenai. 

Įmonės pavadinimas ROYAL DUTCH SHELL
Šalis Nyderlandai / JK / Pasaulinė
Darb. skaičius: 112 000 (visame pas.)
Apyvarta: $337.5 milijardų (visame pas.)
Pagrindinė veikla Energetika ir naftos produktai 

Pagrindiniai principai: Seksualinė orientacija
Šalys: Nyderlandai, JK
Pradžios data: 1997m. - dabar

verslas už Įvairovę



Įdiegus sistemą 2004 metais 90% įmonių vadovų visame pasaulyje (97% 
ES vadovų) teigė, kad įvairovės planai buvo įdiegti, taip pat ir procedūros 
įvertinti pažangai, palyginus tik su  65% 2002 metais.
 Pokytis taip pat aiškus darbo vietoje, nes 72%  darbuotojų Shell 
2004 metų apklausoje teigia, kad kultūriniai ir gyvenimo būdo skirtumai 
yra gerbiami įmonėje. Tai atsispindi vis augančiame darbuotojų 
tinklų skaičiumi, kurie yra kuriami bei remiami Shell. Pavyzdžiui, 
Nyderlanduose bei Jungtinėje Karalystėje gėjų, lesbiečių bei transeksualų 
(LGBT) organizacijos veikia daugiau nei ketverius metus ir dar viena 
galbūt įsisteigs Vokietijoje. 

 Kai darbuotojų tinklai yra formaliai sukuriami, jie gauna 
finansinę paramą ir yra remiami Shell vyriausiųjų vadovų, kurie 
teikia paramą, konsultuoja bei atstovauja tinklų interesus. Vadovai 
taip pat padeda bendrauti su kitais vyriausiais vadovais bei pataria 
tinklų lyderiams kaip pasiekti tinklo misijos bei sukurti pridėtinę vertę 
verslui.

Rezultatai

 Shell įmonė pripažįsta, kad darbuotojų tinklai yra labai svarbi 
iš apačios į viršų jų požiūrio dalis, kuri skatina įvairovę bei integraciją. 
Olandijos bei Jungtinė Karalystės LGBT tinklai efektyviai didina 
suvokimą apie didesnius bei mažesnius netolygumus dalyvaudami 
tokiuose renginiuose kaip 2004 metais surengta Europos Įvairovės bei 
integracijos konferencija, kurioje lankėsi  70 Shell vyriausiųjų vadovų. 
Jie taip pat padeda sukurti teisingesnę žmogiškųjų išteklių sistemą, kuri 
užtikrina vienodas išmokas tos pačios lyties asmenų partneriams bei suvokia, 
kad reikia ieškoti alternatyvų, kai LGBT darbuotojai yra siunčiami dirbti į  
LGBT priešiškai nusiteikusias šalis.

 Be to, LGBT tinklai daro teigiamą įtaką įmonei kaip darbdaviui, tai 
padeda Shell priimti į darbą ir išlaikyti darbuotojus, taip pat tokia politika 
įmonei padeda gerinti savo  prekės ženklo įvaizdį.

verslas už Įvairovę



Įvairovės PoliTikos geroji PTakTika 

lieTuvos verslo Įmonėse

 Rengiant šio leidinio dalį apie įvairovės politikos gerąją 
praktiką Lietuvos verslo įmonėse buvo remtasi tyrimais, spaudoje bei 
internetiniuose portaluose pateikiama informacija. Rasta medžiaga buvo 
tikslinama betarpiškai susisiekiant su konkrečiomis verslo įmonėmis. 
Nagrinėjant surinktą medžiagą paaiškėjo, jog, kaip ir Europos verslo 
nuomonės tyrimo grupės (EBTP) išvadose pažymėta, jog įvairovės 
iniciatyvos Lietuvoje daugiausiai rėmėsi lyčių lygybę skatinančiomis 
priemonėmis.
 Toliausiai šioje srityje pažengę ir daugiausiai geros praktikos 
pavyzdžių sukaupę turi Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo 
nariai. Šis tinklas įkurtas 2008 m. lapkričio mėn. ir vienija daugiau 
kaip 50 įmonių ir organizacijų Lietuvoje. Tinklui priklauso finansų, 
telekomunikacijų, konsultacijų ir kitų sričių įmonės, verslo organizacijos, 
profesinės sąjungos, akademinės institucijos.
 Kaip rodo tyrimai1, 7 iš 10 Lietuvos gyventojų neprieštarautų, jei jų 
kolektyve dirbtų romų tautybės žmonių, priklausomybę įveikę asmenys ar 
netradicinės seksualinės orientacijos atstovai. 6 iš 10 neprieštarautų, jei jų 
kolega būtų kalėjęs ar turėtų psichikos sutrikimų. 
 Kitu tyrimu buvo nustatyta, kad 4 iš 10 darbdavių mano, jog 
šių žmonių įdarbinimas sukeltų kitų darbuotojų nepasitenkinimą.2 
 Gyventojai labiau nei darbdaviai yra linkę pasitikėti minėtų socialinių 
grupių atstovų sugebėjimais – 75 proc. įmonių vadovų manė, kad šie žmonės 
nesugebės atlikti darbo, tuo tarpu taip manančių gyventojų buvo tik 25 proc.  
 Kaip pagrindinę priežastį, kodėl nenorėtų dirbti su žmonėmis 
iš socialiai pažeidžiamų grupių, gyventojai nurodė tai, kad jaustųsi 
nejaukiai (48 proc.) ir nežinotų, kaip elgtis su tokiu kolega (31 proc.). 
Būtent dėl šių priežasčių daugiau nei 60 proc. apklausos dalyvių 
stengtųsi išvis nebendrauti ir tik 3 iš 10 ieškotų papildomos informacijos.  
 Iš kitos pusės, apklausos duomenys atskleidė, kad ne darbinėje 
aplinkoje su romais, buvusiais kaliniais, psichikos negalią turinčiais žmonėmis 
vengtų bendrauti 7 iš 10 šalies gyventojų. Neįgaliųjų atžvilgiu, žmonės yra 

1	 	Visuomenės	nuomonės	ir	rinkos	tyrimų	centras	“Vilmorus”.	Tolerancija.	Reprezentatyvi	Lietuvos
gyventojų	apklausa.	2008	m.	kovo	6-11	d.,	N=1000.	Tyrimas	atliktas	UAB	„Idea	prima“	užsakymu.
Vilnius,	2008.
2  Darbo ir socialinių tyrimų institutas; Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras. Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numaty-
tų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas bei lyginamoji analizė. 2008m., 
Vilnius. Tyrimas atliktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.



tolerantiškesni ir tik 2 iš 10 nenorėtų gyventi šalia fizinę negalią turinčių 
žmogaus.
 Labai svarbu, kad įmonėse būtų sukurta netolerancijos diskriminacijai 
aplinka ir tai būtų užfiksuota atitinkamuose organizacijos dokumentuose. Kaip 
geros praktikos pavyzdį galima paminėti Prise Waterhouse Cooper PwC. Lygių 
galimybių politika įmonėje įtvirtinta „Elgesio kodekse“3, kuris užtikrina, kad 
bendrovė įdarbina, išlaiko ir ugdo darbuotojus, remdamasi tik jų sugebėjimais. 
Įmonė netoleruoja priekabiavimo dėl lyties bei kitų diskriminavimo formų – dėl 
amžiaus, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos. Darbuotojai yra užtikrinti, 
kad priimant į darbą, skiriant atlyginimą, paaukštinant bei kitais atvejais bus 
atsižvelgta ar sprendimai atitinka „Elgesio kodekso“ principus.
 Akcinės bendrovės „Kraft Foods“ „Profesinio elgesio ir sąžiningumo 
kodekse“ pabrėžiama, jog šioje įmonėje draudžiama diskriminuoti ar 
priekabiauti dėl amžiaus, rasės, etninės kilmės, lyties ar bet kokio kito 
teisiškai ginamo statuso. „Kraft Foods“ vykdo darbo vietos be diskriminacijos 
ir priekabiavimo bei minimalaus įdarbinimo amžiaus politiką, kuri aiškiai 
apibrėžta dokumentuose ir privaloma visiems dirbantiesiems.
 Daugiausia iniciatyvų mažinant atskirtį darbo vietoje ir visuomenėje 
įgyvendina prekybos centrų tinklas „Rimi Lietuva“.

Pagrindiniai įvykiai

➠  3% prekybos centruose dirbančių pardavėjų yra asmenys su negalia. 
„buvoMe Maloniai nustebinti visuoMenės požiūrio į klausos negalią turinčius 
kasininkus – klientai ne tik geranoriškai reaguoja į sMulkius nesusipratiMus,- 
sulaukėM daug nuoširdžių pagyriMų už visiškai naują požiūrį į neįgaliuosius. tai Mus 

3	 	http://www.pwc.com/lt_LT/lt/assets/cr/pwc-codeofconduct.pdf

Įmonės pavadinimas RIMI LIETUVA
Šalis Lietuva
Darb. skaičius:   3 000
Tinklapis  www.rimi.lt
Apyvarta (2009m.): 238,3 mln. EUR
Pagrindinė veikla:  Mažmeninė prekyba

Principai : Negalia 
Šalys: Lietuva
Pradžios data: 2007 m.

verslas už Įvairovę



drąsina bei skatina ir toliau vystyti panašius projektus, kurie skirti ne tik padėti 
neįgaliesieMs, bet ir auklėti Mūsų visuoMenę bei keisti kai kuriuos stereotipus“, - 
sakė „Rimi Lietuva“ vadovas Paulo Peereboom.

 Rimi Lietuva siekia tapti mažmeninės rinkos 
lydere, ir didžiausią dėmesį skiria maisto produktų 
ir patiekalų kokybei. Tinklas turi 65 parduotuves 
22 Lietuvos miestuose, kuriame dirba  apie 3 000 
darbuotojų. 
 Rimi Lietuva vykdo keletą įvairovės projektų savo verslo įmonėse. 
Daugiausia susidomėjimo ir žiniasklaidos dėmesio susilaukė 2007 m. 
pradėtas neįgaliųjų įdarbinimas „Rimi“ prekybos centruose. Šiuo metu „Rimi 
Lietuva“ prekybos centruose jau dirba per 90 žmonių su negalia. Bendrovė 
jiems ne tik kuria darbo vietas, taip mažindama socialinę atskirtį nuo 
visuomenės, tačiau ir specialiai ruošia darbo sąlygas, kad turintieji negalią, 
galėtų save realizuoti. Bendrovė „Rimi Lietuva“ sukūrė darbo vietų žmonėms 
su klausos negalia, specialiai apmokyti kurtieji dirba kasose ir prekybos salėse. 
Jie segi ženklelius, apie negalią informuojančius pirkėjus. Kasose įrengti 
specialūs mygtukai, kuriais į pagalbą galima pasikviesti kolegą. Girdintiems 
darbuotojams bendrovė surengė gestų kalbos kursus. 
 Antroji iniciatyva - žmonių su fizine negalia įdarbinimas. Ši iniciatyva 
pareikalavo nemažai investicijų į darbo aplinkos pritaikymą neįgaliųjų 
vežimėliams. Kiekvienas darbuotojas su negalia turi specialų mygtuką, kad bet 
kuriuo momentu galėtų pasikviesti pagalbą. 
 „Rimi“ prekybos centrai yra pritaikyti lankytis fizinę negalią turintiems 
pirkėjams – platesnis įėjimas į prekybos centrą, pravažiavimai tarp lentynų, 
tualetai – todėl ir naujiesiems darbuotojams specialiai pritaikyti reikėjo tik 
darbo vietą prie kasos. Jiems taip pat buvo surengti klientų aptarnavimo 
mokymai, su naujovėmis supažindinti ir kolegos, kurie galėtų efektyviai ir 
nedelsiant padėti. 
 Bendrovės tikslas yra ne tik įdarbinti neįgaliuosius, bet ir keisti 
visuomenės stereotipus. „Socialinę atsakomybę mes suprantame plačiau nei 
labdaros dalinimą kartą per metus. Padėti galima ne tik daiktais ir pinigais, 
bet ir suteikiant galimybę pakeisti gyvenimą. Manau, kad nuolatinė darbo 
vieta yra labai svarbi negalią turintiems asmenims – stabilios pajamos, 
nauja aplinka bei intensyvus bendravimas su kolegomis ir klientais padeda 
mūsų naujiesiems darbuotojams jaustis visuomenės dalimi“, - sakė „Rimi 
Lietuva“ generalinis direktorius Paulo Peereboom.

verslas už Įvairovę



 Dar vienos iniciatyvos – gimti neįgaliųjų pirkėjų interesus “Rimi 
Lietuva” prekybos tinklas ėmėsi nuo 2009 m. rudens. Nors automobilių 
parkavimo aikštelėse yra specialiai pažymėtos vietos neįgaliųjų automobiliams, 

deja jas dažniausiai užima jauni, 
didmiesčiuose gyvenantys vyrai. 
Informacinę kampaniją „Aš niekada 
neužimu neįgaliųjų vietos“ Rimi 
įgyvendina kartu su Žmonių su 
negalia sąjunga bei dizaino studijos 
„TAPE“ inicijuotu portalu    

www.neįgalieji.lt         
 Šia kampanija siekiama 
skatinti vairuotojų sąmoningumą, 

parodyti problemos aktualumą, todėl skelbiamoje statistikoje atsispindės, kiek 
yra užiimama neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų bei formuoti nuostatas, 
jog neįgaliųjų vietos automobilių stovėjimo aikštelėse visada turi būti laisvos. 
 Visi “Rimi” prekybos centrų lankytojai yra kviečiami pranešti 
parduotuvių administracijai apie neteisėtai užimtas neįgaliųjų vietas. Jas taip 
pat galima fotografuoti ir siųsti į svetainę www.neįgalieji.lt, kurioje jau dabar 
yra daugiau kaip 500 neįgaliųjų vietose pastatytų automobilių nuotraukų. 
Svetainėje įdiegta galimybė ne tik talpinti pažeidėjų nuotraukas, bet ir tiesiogiai 
jas siųsti policijos pareigūnams. Visų „Rimi“ tinklo parduotuvių radijas taip pat 
primena vairuotojams apie vykdomą akciją ir ragina neužimti neįgaliųjų vietų.

Rezultatai

 Projektui pavyko atkreipti dėmesį į neįgaliųjų parkavimosi problemą 
– apie jį buvo plačiai diskutuojama spaudoje, internete ir radijuje, visuomenė 
aktyviai reiškė savo nuomonę elektroninėje žiniasklaidoje. Svetainė kasdien 
papildoma naujų pažeidėjų nuotraukomis.
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kiTi geros PrakTikos Pavyzdžiai lieTuvoje

 Kaip geros praktikos pavyzdžius Lietuvoje galima būtų pristatyti 
socialines įmones, kurios įdarbina tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, 
praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, 
negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų 
grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį. 2009 
m. sparčiai daugėjo socialinių ar neįgaliųjų socialinių įmonių: Šiuo metu jau 
veikia 102 tokios įmonės, o jose dirba 1800 neįgaliųjų.
 Neįgaliųjų darbą vertinančios įmonės pavyzdys – neįgaliųjų socialinė 
įmonė „Ūlos juvelyrų studija“, veikianti Bendorių kaime Vilniaus rajone. Tai 
seniausios pabaltijo juvelyrinės gamyklos “Ūla” juvelyrinės gamybos tradicijų 
tęsėja. Šiuo metu įmonėje dirba 28 darbuotojai, tarp kurių 20 žmonių su negalia, 
kurie savo rankomis kuria auskarus, sages, ženkliukus, suvenyrus. Kartais 
neįgalieji dirba lėčiau už sveikuosius, tačiau jie yra žymiai lojalesni darbdaviui. 
Negalią turintys žmonės moka branginti darbo vietą. 
 2010 m. pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos 
darbo biržos pirmą kartą įsteigtomis „Žaliosios liepsnos“ nominacija „Už 
socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką“ apdovanota ir sparčiai 
besiplečianti neįgaliųjų socialinė įmonė „Eurotela“, įkurta Klaipėdoje. Joje 
dirba 35 neįgalieji. Pernai be subsidijų nuolatiniam darbui „Eurotela“ įdarbino 
17 bedarbių, turinčių papildomą rėmimo požymį, tarp jų – 8 neįgalius. Dar 2 
neįgalieji įmonėje įsidarbino savarankiškai. 
 Negalią turintieji „Euroteloje“ dirba prie vaizdo stebėjimo kamerų 
ir įmonės skambučių centre. Kameromis viešąją aplinką stebi 18 žmonių: 
6 Klaipėdoje ir 12 Kaune. Kaip teigia įmonės savininkas Nerijus Briedis, 
pastebėta, kad neįgalieji užfiksuoja 20 proc. daugiau pažeidimų nei anksčiau 
dirbę policininkai. Kita dalis įmonės darbuotojų (17 neįgaliųjų) telefonu vykdo 
įvairias apklausas, ieško klientų įmonėms ir pan.
 Įmonės vadovas N.Briedis pastebi, kad panašia veikla užsiimančios 
bendrovės kenčia dėl dažnos darbuotojų kaitos. „Euroteloje“ dirbantys neįgalieji 
turi papildomą darbo motyvaciją. Jie daug pastovesni, vertina savo darbo vietą. 
N.Briedis džiaugiasi jo firmoje dirbančiais neįgaliaisiais – jo nuomone, jie yra 
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išsilavinę, ištikimi darbuotojai. O kadangi darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, 
kyla ir paslaugų kokybė. Be to, valstybės parama leidžia įmonei pasiūlyti 
pigesnes paslaugas ir taip lengviau įsitvirtinti rinkoje. 
 Telemarketingo paslaugas teikiančioje įmonėje darbas nereikalauja 
fizinių pastangų, todėl puikiai tinka neįgaliesiems. „ Euroteloje“ dirbantys 
žmonės turi įvairias negalias, dažniausiai nelabai sunkios formos. Vienas 
darbuotojas juda rateliais. Tačiau dauguma jų ilgą laiką negalėjo rasti darbo. 
Įmonės patalpos pritaikytos neįgaliesiems rateliuose, yra įrengtas liftas. Yra 
galimybė ir dirbti namuose, prie sistemos prisijungiant specialia įranga.
 Dirbantis žmogus įsilieja į visuomenę ir dėl to jis jaučiasi laimingesnis. 
Ypač tai aktualu negalią turintiesiems, kuriems darbo rinkoje įsitvirtinti sunku.
 UAB „Bauhof-LT“ pernai be subsidijų Klaipėdos filiale neterminuotai 
įdarbino 15 bedarbių, turinčių papildomo rėmimo požymių, tarp jų – 5 
neįgaliuosius. Ši įmonė „Žaliosios liepsnos“ nominacija apdovanota tarp didelių 
įmonių. „Bauhof-LT“ – tarptautinė mažmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti 
statyboms, namui ir sodui skirtomis prekėmis. Pernai atsidariusiame 
jos padalinyje Klaipėdoje įsidarbino 5 neįgalieji, daugiausia parduotuvės 
konsultantų pareigoms.






