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Liepos 4 d., SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vykusiame pasitarime socialinÄ—s apsaugos ir darbo
ministras Donatas Jankauskas, viceministrai Audrius Bitinas ir Audra MikalauskaitÄ—, TarptautiniÅ³ reikalÅ³ departamento
direktoriaus pavaduotoja Karolina Anda JuodpusytÄ— su profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, darbdaviÅ³ atstovais bei mokslininkais aptarÄ—
TarptautinÄ—s darbo organizacijos (TDO) konferencijos 101-ojoje sesijoje priimtÄ… rekomendacijÄ… dÄ—l socialinÄ—s apsaug
pagrindÅ³ (angl. Social Protection Floor) ir jos Ä¯takÄ… Lietuvai. Taip pat diskutuota jaunimo uÅ¾imtumo, efektyvaus Lietuvos
dalyvavimo TDO veikloje bei kitais aktualiais, su TDO veikla susijusiais, klausimai.

Å½enevoje vykusioje TDO konferencijos 101-oje sesijoje priimta rekomendacija, kuria siÅ«loma valstybÄ—ms nustatyti
minimalius standartus ir sÄ…lygas jiems atitikti socialinÄ—s apsaugos srityje. Sesijoje be kitÅ³ aspektÅ³ nutarta, kad socialinis
draudimas yra Å¾mogaus teisÄ—, tad reikalingi tarptautiniai instrumentai uÅ¾tikrinti &scaron;ios teisÄ—s realizacijÄ…. Socialin
apsauga turi bÅ«ti kuriama universalumo ir solidarumo principu, o i&scaron;mokos turi bÅ«ti adekvaÄ•ios. Taip pat socialinÄ—
apsauga turi bÅ«ti derinama su ekonomine bei uÅ¾imtumo politika.
Pasitarimo metu aptartas tinkamas tri&scaron;alÄ—s delegacijos pasirengimas kitÅ³ metÅ³ TDO konferencijos sesijai.
Siekiant efektyvesnio, greitesnio bendradarbiavimo bei keitimosi informacija, nutarta, kad socialiniai partneriai skirs po
kontaktinÄ¯ asmenÄ¯, atsakingÄ… TDO klausimais. Sutarta, kad socialiniai partneriai pateiks ministerijai savo nuomonÄ™ dÄ—l
priimtos TDO socialinÄ—s apsaugos pagrindÅ³ rekomendacijos.
SiÅ«loma, kad, esant reikalui, bÅ«tÅ³ inicijuojamas Tri&scaron;aliÅ³ konsultacijÅ³ tarptautinÄ—ms darbo normoms
Ä¯gyvendinti posÄ—dis (iniciatyvos teisÄ™ turi profesinÄ—s sÄ…jungos, darbdaviÅ³ organizacijos bei VyriausybÄ—).
2011 m. birÅ¾elio 6 d. Lietuva i&scaron;rinkta tikrÄ…ja TDO Valdymo tarybos nare trejÅ³ metÅ³ kadencijai,
2011&ndash;2014 metams.
TarptautinÄ— darbo organizacija (TDO) Ä¯kurta 1919 m. TDO - vienintelÄ— tri&scaron;aliu principu (vyriausybÄ—s,
darbuotojai, darbdaviai) veikianti JungtiniÅ³ TautÅ³ specializuota agentÅ«ra. TDO generalinis direktorius - Juan
Somavia. NarÄ—s - 185 valstybÄ—s.
Lietuvos Respublika yra TDO narÄ— nuo 1921 m. NarystÄ— &scaron;ioje organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m. spalio 4 d.
Lietuvos interesams TDO atstovauja Lietuvos Respublikos SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerija.

TDO siekia visame pasaulyje didinti socialinÄ¯ teisingumÄ… dirbanÄ•iÅ³ Å¾moniÅ³ atÅ¾vilgiu. TDO veikla planuojama
Ä¯gyvendinant keturis strateginius tikslus: pagrindinius principus ir teises darbe; didesnes uÅ¾imtumo ir uÅ¾darbio galimybes
vienodai vyrams ir moterims; socialinÄ™ apsaugÄ…; socialinÄ¯ dialogÄ… ir tri&scaron;alÄ¯ bendradarbiavimÄ…. &Scaron;i
organizacija numato tarptautinÄ™ politikÄ… ir programas, siekdama gerinti darbo ir gyvenimo sÄ…lygas, kuria tarptautinius darb
standartus, kuriÅ³ turÄ—tÅ³ laikytis valstybÄ—s narÄ—s, vykdo plaÄ•iÄ… techninio bendradarbiavimo programÄ…, siekdama pa
vyriausybÄ—ms Ä¯gyvendinti atitinkamÄ… politikÄ…, dalyvauja mokymo, &scaron;vietimo ir tyrimo veikloje.
2011 m. birÅ¾elio 6 d. Lietuva i&scaron;rinkta tikrÄ…ja TDO Valdymo tarybos nare (nuo 2008 m. iki 2011 m. Lietuva buvo
pakaitinÄ— TDO Valdymo tarybos narÄ—).
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