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MOTERŲ INFORMACIJOS CENTRAS 

 

2004 M. VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA 

 

 

Moterų informacijos centro misija – užtikrinti lyčių lygių galimybių politiką bei jos 

plėtrą Lietuvoje, šviečiant ir informuojant visuomenę lyčių lygybės klausimais. 

 

Moterų informacijos centro tikslai: 

 siekti lyčių lygiateisiškumo įgyvendinimo Lietuvoje; 

 ugdyti visuomenės sąmoningumą lygių teisių ir galimybių srityje; 

 stiprinti moterų pasitikėjimą savimi bei skatinti jas ginti savo teises.  

 

Tai siekiame daryti organizuodamos ir vesdamos seminarus bei mokymus, rengdamos 

ir leisdamos informacinius – šviečiamuosius leidinius apie moterų padėtį, tyrimų 

rezultatus, konsultuodamos lyčių lygių teisių ir galimybių klausimais bei rengdamos 

įvairias akcijas, burdamos draugėn visus, suinteresuotus įveikti smurtą prieš moteris 

bei gerinti moterų padėtį. Pagrindinės MIC veiklos kryptys – visuomenės 

informavimas ir švietimas moterų padėties klausimais. 

 

Įgyvendindamas misiją bei tikslus Moterų informacijos centras 2004 m. vykdė 

šiuos projektus: 

 

 Europos Sąjunga ir perspektyvos moterims Baltijos šalyse (rėmė Europos 

Komisijos Kultūros ir švietimo direktoratas); 

 Gyvoji anglų kalba - anglų kalbos dėstymo moterims tobulinimas (rėmė 

Socrates, Grundtvig2); 

 Institucijų, dirbančių šeiminio smurto mažinimo srityje, koalicija (rėmė 

Baltijos Amerikos partnerystės programa); 

 Lyčių lygybės aspektas Lietuvos politikoje (rėmė Norvegijos vyriausybė ir 

Jungtinių Tautų vystymo programa); 

 Moterų galių ir įgūdžių stiprinimas per informacines technologijas bei ryšių 

tinklo plėtimas  (rėmė Japonijos vyriausybė ir Jungtinių Tautų vystymo 

programa); 

 Organizacijų bendradarbiavimas, užtikrinant prieinamas socialines, 

medicinines ir psichologines paslaugas priverstinės prostitucijos ir prekybos 

moterimis aukoms (rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija); 

 Organizacijos stiprinimas (rėmė Baltijos Amerikos partnerystės programa); 

 Pagalba smurto šeimoje aukoms ir moterims, patekusioms į kritines situacijas 

(rėmė Vilniaus m. Savivaldybės Sveikatos ir socialinių reikalų 

departamentas); 

 Sveikatos priežiūros įstaigų vaidmuo teikiant pagalbą moterims smurto 

aukoms (rėmė Jungtinių Tautų gyventojų fondas); 

 Teisinės konsultacijos moterims (rėmė Oslo teisinės pagalbos centras 

moterims ir Norvegijos vyriausybė); 

 Tiltai (rėmė Šiaurės ministrų taryba). 

 

Moterų informacijos centras buvo partneriu šiuose projektuose: 
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 G3E (rėmė Phare);  

 Baltijos šalių moterų informacinių centrų bendradarbiavimas (rėmė Šiaurės 

ministrų taryba);  

 Baltijos šalių tinklas prieš prostitucijos legalizavimą ir už kliento baudimą 

(rėmė JAV Vyriausybė). 

 

 

2004 m. Moterų informacijos centro leidiniai: 

 

 Lankstukas „Europos Sąjunga - lygios galimybės“ (500 egz.); 

 MIC metinė 2003 metų veiklos ataskaita (500 egz.); 

 Mūsų teisė gyventi be prievartos (2 000 egz.); 

 Praktinis vadovas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bei vadovams 

“Smurtas prieš moterį” (500 egz.); 

 Reklama dėl 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedimo Moterų 

informacijos centrui (1000 egz.);   

 Seminarų medžiaga „Europos sąjunga ir perspektyvos moterims Baltijos 

šalyse“ (190 egz.); 

 Skrajukė “Kur kreiptis priverstinės prostitucijos ir prekybos moterimis 

aukoms” lietuvių ir rusų kalbomis (30 000 egz.); 

 Skrajutė smurto aukoms “Kur kreiptis pagalbos Vilniaus apskrityje” (42 000 

egz.). 

 

 

2004 m. surengti seminarai: 

 

 2 seminarai “Gyvenimo aprašymo ruošimas ir prisistatymas darbdaviui”; 

 7 seminarai “Lyčių lygių galimybių aspektas Lietuvos politikoje” Lietuvos 

savivaldybių darbuotojams bei vietos bendruomenių nariams.  

 1 seminaras „Moterų padėtis Lietuvoje“ Suomijos moterų verslininkių 

delegacijai.  

 Savaitės programa Vokietijos moterų delegacijai „Moterų judėjimas 

Lietuvoje“.  

 3 išsamūs MIC veiklos pristatymai Lietuvos aukštųjų mokyklų bei užsienio 

studentų teisininkų grupėms.  

 5 seminarai Lietuvos apskrityse „Europos Sąjunga ir perspektyvos moterims“ 

 8 seminarai sveikatos priežiūros institucijų darbuotojams “Sveikatos 

priežiūros įstaigų vaidmuo teikiant pagalbą moterims, smurto aukoms”; 

 

MIC darbuotojams, valdybos nariams ir savanoriams rengti tokie seminarai: 

 

 1 seminaras „Įstatymai, apibrėžiantys nevyriausybinių organizacijų statusą, jų 

pakeitimai bei NVO registravimo Registro įmonėje tvarka“; 

 2 seminarai „Efektyvus bendradarbiavimas su klientais“; 

 1 seminaras „Darbo su personalu organizavimas“; 

 1 seminaras „Efektyvus grupės darbas organizacijoje“; 

 1 seminaras „Konfliktai organizacijoje ir jų sprendimo būdai“; 
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 1 seminaras „Ką savanoriui gali duoti organizacija bei ką savanoris gali duoti 

organizacijai – partnerystė ir nauda. Savanorių reikšmė įgyvendinant Moterų 

informacijos centro tikslus“. 

 

2004 m. surengta: 

 

 6 apskriti stalai – diskusijos „Bendro darbo svarba teikiant pagalbą šeiminio 

smurto aukoms“; 

 2  Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono darbuotojų ir M.Romerio 

universiteto studenčių diskusijos dėl pagalbos šeiminio smurto ir prievartinės 

prostitucijos aukoms; 

 6 apskriti stalai - diskusijos “Parama sveikatos įstaigoms teikiant pagalbą 

smurto aukai”; 

 1 apskritas stalas – diskusija „Nemokama teisinė pagalba moterims Baltijos 

šalyse ir Norvegijoje“; 

 1 apskritas stalas - diskusija dėl bendros strategijos kuriant komandas darbui 

prieš smurtą prieš moteris;  

 2 susirinkimai skirti Lietuvos moterų lobistinės  organizacijos steigimui ir 

veiklos vykdymui. 

 

2004 m. Moterų informacijos centras: 

 

 Atnaujino elektroninio biuletenio „Moters pasaulis“ leidimą; 

 Atsakė į  2926  elektroninius paklausimus;  

 Atsakė į 600 klausimų Informaciniame portale moterims; 

 Dalyvavo 50 įvairių renginių, mokymų bei konferencijų Lietuvoje; 

 Dalyvavo 24 įvairių renginių, mokymų bei konferencijų užsienio šalyse; 

 Konsultavo  760 telefonu skambinusius asmenis;  

 Priėmė 17 užsienio svečių grupių, žurnalistų ir NVO atstovų;  

 Pateikė 3 straipsnius regioninei spaudai Lietuvoje apie moterų klausimus 

Europos Sąjungoje; 

 Skaitė 13 pranešimų Lietuvoje bei 10 pranešimų užsienio renginiuose; 

 Suteikė 171 nemokamas teisines konsultacijas moterims. 

 

Moterų informacijos centras (MIC) nuo 1999  m. palaiko elektroninį tinklą, kuris 

aptarnauja 210 užsiregistravusių dalyvių. Be to, sukurtas atskiras tinklas, kurio 

vartotojai gauna informaciją anglų kalba. Siunčiama medžiaga diferencijuojama ir 

pagal atskiras interesų grupes: savivaldybėms, lyčių studijų centrams, institucijoms ir 

organizacijoms, dirbančioms smurto prieš moteris mažinimo srityje.  

 

BAPP projekto „Organizacijos stiprinimas“ (2003 11 – 2004 05) lėšos buvo skirtos 

parengti bei publikuoti Moterų informacijos centro 2003 metų  veiklos ataskaitą (500 

egzempliorių), atlikti MIC veiklos efektyvumo įvertinimą, pagal nevyriausybinių 

organizacijų veiklos efektyvumo tyrimo metodiką, taip pat personalo darbo 

apmokėjimui, reklaminei informacijai, personalo mokymams, kitoms organizacinėms 

išlaidoms. Pirmą kartą MIC ataskaita buvo išleista lietuvių kalba ir susilaukė labai 

gero įvertinimo bei susidomėjimo ne tik iš moterų NVO, bet ir iš valstybinių 

organizacijų,  donorų atstovų. Šis leidinys yra spalvotas ir iliustruotas MIC veiklą 

atspindinčiomis nuotraukomis. Leidinys buvo platinamas moterų organizacijoms 
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Lietuvoje, MIC donorams ir rėmėjams. MIC veiklos efektyvumo tyrimas parodė 

stipriąsias ir silpnąsias Moterų informacijos centro puses.  Pasinaudojus šio tyrimo 

išvadomis bei MIC valdybos, darbuotojų, savanorių pasiūlymais buvo sudarytas 

darbuotojų mokymo planas (programa), kuris bus įgyvendintas balandžio – gegužės 

mėn. Projekto metu buvo surengti 6 seminarai MIC darbuotojams, valdybos nariams 

ir savanoriams. 

 

Projekto „Organizacijos stiprinimas“ (2004 06 – 2005 02) tikslas – valdybos ir 

administracijos darbo organizavimo gerinimas, Valdybos stiprinimas bei 

organizacijos savęs išlaikymo strategijos sukūrimas. Valdybos ir administracijos 

darbo organizavimo gerinimo buvo siekiama organizuojant administracijos ir 

savanorių mokymus. Organizacijos savęs išlaikymo strategijos sukūrimui buvo 

nusamdyta nauja darbuotoja, kurios pagrindinis tikslas – parengti MIC finansinę 

reviziją bei lėšų paieškos rekomendacijas ir lėšų paieškos planą, parengti naują MIC 

veiklos strategijos projektą. Šio projekto dėka MIC biblioteka buvo papildyta nauja 

teisine literatūra,  būtina teikiant teisines paslaugas. 

 

Nuo 2004 m. balandžio 1 dienos Moterų informacijos centras kartu su Oslo teisinės 

pagalbos centru moterims pradėjo vykdyti projektą „Teisinės konsultacijos 

moterims“. Šio projekto tikslas – teikti nemokamas teisines konsultacijas moterims. 

MIC 5 Lietuvos teisės universiteto studentės kiekvieną trečiadienį ir ketvirtadienį po 4 

val. teikė nemokamas teisines konsultacijas šeimos teisės, darbo teisės ir smurto 

šeimoje klausimais. Daugelis moterų, deja, nežino savo teisių, ir neturi galimybių 

apmokėti advokato paslaugas, todėl pirminę teisinę pagalbą gaudavo MIC. Esant 

būtinybei teisės studentės padėdavo parengti ieškininius pareiškimus, sutvarkydavo 

kitus dokumentus. Moterys iš kitų Lietuvos miestų buvo konsultuojamos telefonu 

arba raštu. Daugelis moterų, kurios kreipėsi teisinių konsultacijų yra šeiminio smurto 

aukos. Joms taip pat buvo teikiama informacija, kur jos galėtų gauti socialinę, 

psichologinę pagalbą arba trumpalaikį prieglobstį. Projektas „Organizacijos 

stiprinimas“ sudarė galimybę teisės universiteto studentėms ir MIC darbuotojoms 

susipažinti ir išmokti spręsti konfliktines situacijas, bendravimo su klientais taisyklių. 

 

Vilniaus m. Savivaldybė taip pat rėmė šią paslaugą (nemokamą teisinę pagalbą 

moterims) projekte “ Pagalba smurto šeimoje aukoms ir moterims, patekusioms į 

kritines situacijas ” ir finansavo telefono ryšio išlaidas bei skelbimus žiniasklaidoje.  

Suteikta parama leido skleisti informaciją apie teikiamas nemokamas teisines 

konsultacijas moterims platesnei auditorijai: išspausdinti 2 skelbimai dienraščio 

„Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. Dar vieną informacinį skelbimą apie teikiamą 

nemokamą teisinę pagalbą moterims Vilniaus miesto savivaldybė įdėjo nemokamai į 

turimą savivaldybės puslapį dienraščio „Lietuvos rytas“ priedą „Sostinė“. Be to įvairi 

informacinė medžiaga apie pagalbą moterims smurto aukoms buvo perduota platinti 

Vilniaus m. policijos komisariatams.  

 

Projekto „Institucijų, dirbančių šeiminio smurto mažinimo srityje, koalicija“ tikslas -  

paskatinti ir padėti  institucijų, teikiančių pagalbą šeiminio smurto aukoms, komandų 

(koalicijų) kūrimąsi miestuose/rajonuose/apskrityse, bei sustiprinti neformalią 

institucijų, teikiančių pagalbą šeiminio smurto aukoms, koaliciją. 

 

Projekto metu buvo mokomasi atstovauti šeiminio smurto aukų interesus, siekiama 

tobulinti teisinę bazę smurto prieš moteris srityje, ypač apribojant smurtautojo teisę į 
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šeimos gyvenamąją vietą, stiprinamas moterų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 

šeiminio smurto srityje, tinklas ir bendradarbiavimas, o taip pat moterų NVO 

bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, atnaujinta darbo su aukomis 

metodologinė medžiaga. Projekto partneriai yra pasiskirstę atsakomybę už veiklos 

koordinavimą visose apskrityse. Projekto vykdymo laikotarpiu nuo 2004 liepos mėn. 

iki 2004 gruodžio mėn. buvo surengtas 1 partnerių susitikimas ir 6 apskriti stalai 

šešiose apskrityse. 

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo konstatuota, kad siekiant efektyviau panaudoti 

turimus žmogiškuosius ir materialinius resursus, būtinas institucijų, teikiančių 

paslaugas šeiminio smurto aukoms sambūrių – koalicijų kūrimas. Dirbdami kartu 

įvairių sričių specialistai gali profesionaliai ir operatyviai padėti šeiminio smurto 

aukoms. 

 

Visų susitikimų metu buvo pabrėžiama, kad 2003 metais priimtas LR Seimo 

nutarimas „Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ pažymi, 

kad siekiant spręsti vaikų problemas, būtina telkti bendras žinybų pajėgas, sukurti 

būtinų paslaugų tinklą. Tais pat metais įsigaliojęs SADM įsakymas „Dėl darbo su 

socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ akcentuoja, kad 

šeimoje kilusios problemos yra kompleksinės, jų sprendimas reikalauja įvairių sričių 

specialistų pastangų.  

 

Apskričių specialistai, dalyvavę susitikimuose, pažymėjo, kad profesinei 

kompetencijai būtinos žinios, kurios gali būti papildomos seminarų, konferencijų, 

mokymų metu. Dalyviai buvo vieningi dėl bendrų komandos (socialiniai ir VTAT 

darbuotojai, policijos pareigūnai) mokymų. Buvo akcentuojama, kad rengiant 

teisinius aktus žemiausia, paslaugas teikianti, grandis nėra įtraukiama, 

neatsižvelgiama į jos rekomendacijas. Buvo pažymėta, kad stokojama ir metodikų, 

rekomendacijų darbui su šeiminio smurto problema. 

 

Projekto “Organizacijų bendradarbiavimas, užtikrinant prieinamas socialines, 

medicinines ir psichologines paslaugas priverstinės prostitucijos ir prekybos 

moterimis aukoms” tikslas - padėti priverstinės prostitucijos ir prekybos moterimis 

aukoms integruotis į visuomenę, suteikiant joms informaciją apie įvairių organizacijų 

teikiamą pagalbą, socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko, mediko konsultacijas. 

Projekto metu buvo išleistos informacinės skrajutės aukoms, Moterų informacijos 

centras surengė 2 mokomuosius seminarus tikslinės grupės moterims „Gyvenimo 

aprašymo ruošimas ir prisistatymas darbdaviui“. Seminarai vyko Motinos ir vaiko 

pensione bei centre “Demetra”.  Seminaruose viso dalyvavo 18 moterų. Surinkta 

medžiaga apie 20 organizacijų teikiančių paslaugas projekto tikslinei grupei 

Lietuvoje. Informacija patalpinta į portalo „Lygus“ rekonstruotą skiltį „Prekyba 

moterimis“. Ši skiltis toliau plečiama. Atnaujinti naudingų nuorodų adresai, papildyta 

nuorodomis apie literatūrą lietuvių ir anglų kalbomis internete, rekonstruota „Kur 

kreiptis“ skiltis. Informacija talpinama nuolat. Kviečiamos ir kitos organizacijos bei 

institucijos siųsti susijusią medžiagą.  Taip pat Informaciniame portale moterims 

atsirado atskira skiltis, skirta diskusijoms dėl prostitucijos paslaugų.  

Viso projektas suteikė pagalbą 129 priverstinės prostitucijos aukoms (iš kurių su 

vaikais- mažiausiai  21). 

Projektas “Tiltai” buvo baigtas vykdyti 2004 m. viduryje, bet per tą laiką buvo 

surengti trys partnerių susitikimai Rusijoje, Lietuvoje ir Švedijoje, o taip pat mokymai 
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Norvegijoje Lietuvos ir Rusijos teisės studentėms apie teisinę pagalbą moterims.  

Projekto metu buvo užmegzti glaudūs ryšiai su projekto partneriais (BalticFem – 

Švedija, Legal Advice for Women‘s – Norvegija, League of Women Voters of St.-

Petersburg – Rusija). Rusijos ir Lietuvos teisės universitetų studentės įgavo patirties 

teikti teisines paslaugas moterims smurto aukoms, pasikeista informacija apie moterų 

padėtį visose keturiose projekte dalyvavusiose šalyse, geros patirties pavydžias 

sprendžiant moterų padėties pagerinimo klausimus, aptarti tolimesnio 

bendradarbiavimo klausimai.  

 

Informacinis portalas moterims www.lygus.lt šiandien jau sulaukė 120 000 lankytojų. 

Čia talpinama informacija apie moterų teises, jų padėtį Lietuvoje bei užsienio geros 

patirties pavyzdžiai. Sukaupti duomenys suskirstyti į šias sritis: jau minėtas lyčių 

lygybės aspektas, moterys politikoje ir valdyme, smurtas prieš moteris, moterys 

versle, švietimas, sveikata bei Lietuvos moterų NVO duomenų bazė lietuvių ir anglų 

kalbomis. Dabar čia yra pasiskelbusios 105 organizacijos (2003 m. buvo žinoma 101), 

kurios siekia moterų padėties gerinimo.  

 

2004 m. kartu su Vilniaus gimdymo namais toliau buvo vykdomas projektas 

„Sveikatos priežiūros įstaigų vaidmuo teikiant pagalbą moterims smurto aukoms“, 

kurio metu buvo surengti seminarai ir apskriti stalai Tauragėje, Telšiuose, Alytuje, 

Marijampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje ir Varėnoje bei Vilniuje 

aktyviai dalyvaujant apskričių medikams. 

 

Internetinėje MIC svetainėje publikuojamas elektroninis biuletenis “Moters pasaulis”, 

kurio nauji numeriai buvo rengiami kas 2 mėnesiai. Pagal projektą „Europos Sąjunga 

ir perspektyvos moterims Baltijos šalyse“ paruošti 3 elektroninio informacinio 

biuletenio “Moters pasaulis” numeriai. Pagrindinė straipsnių tema –  mokslas, darbas, 

socialinė apsauga ES. „Moters pasaulyje“ spausdinamos naujienos apie Lietuvos 

regionuose esančių moterų NVO veiklą, renginius, pasiekimus.   

 

MIC darbuotojos dalyvavo dvejose Vilniaus televizijos laidose apie moterų padėtį 

Lietuvoje, diskriminaciją, smurtą.  

 

Jau keleri metai vasario 14 d. pasaulyje atkreipiamas visuomenės dėmesys į seksualinį 

smurtą prieš moteris. Tą dieną vaidinama Eve Ensler pjesė “Vaginos monologai”. 

Išimtines teises pasinaudoti E.Ensler pjese gavo ir Moterų informacijos centras. 

Remiant Jungtinių tautų plėtros fondui moterims buvo pastatyta radijo pjesė, kurią 

režisavo teatro režisierius J.Vaitkus, vaidino aktorės Eglė Aukštakalnytė, Dalia Storyk 

ir Adrija Čepaitė. Sukrečianti pjesė pakartotinai buvo transliuota per Lietuvos 

nacionalinį radiją. 

 

Baltijos šalių moterų informacinių centrų  bendradarbiavimas, dvejus metus remiamas 

Šiaurės Ministrų tarybos siekia kuo glaudesnio Baltijos šalių moterų NVO 

bendradarbiavimo. Tuo tikslu Latvijoje buvo surengta moterų NVO mugė ir 

seminaras, kad norinčios bendradarbiauti skirtingų šalių moterų NVO turėtų galimybę 

pabendrauti akivaizdžiai. Visų Lietuvos moterų NVO, ieškančių partnerių kitose 

Baltijos šalyse prašymai buvo perduoti atitinkamoms Latvijos ir Estijos moterų 

organizacijoms. Šis projektas MIC suteikė galimybę susirasti partnerių Šiaurės šalyse. 

2004 m. projekto veikla tęsėsi koordinuojant Estijos moterų organizacijai. 2004 m. 

vasarą 5 Lietuvos moterų NVO atstovės vyko į Estiją ir dalyvavo dviejų dienų 

http://www.lygus.lt/
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darbiniame seminare, skirtame aptarti Baltijos jūros šalių ir Skandinavijos šalių 

moterų organizacijų tikslus ir strategiją ateinantiems metams. Po seminaro  buvo 

parengtas kreipimasis Šiaurės šalių ministrų tarybai, be kita ko pažymintis, kad lyčių 

biudžetas - prioritetinė moterų organizacijų veiklos sritis. Tokia buvo seminare 

dalyvavusių moterų NVO atstovių nuomonė.   

 

2004 m. buvo labai svarbūs siekiant tinkamai parengti paraiškas Europos Sąjungos 

struktūrinių ir specialių teminių fondų skiriamų lėšų įsisavinimui. MIC pateikė 2 

paraiškas struktūriniams ir po vieną programoms EQUAL ir DAPHNE.  

 

Moterų informacijos centras kartu su Socialiniu inovacijų fondu parengė ataskaitą 

apie Lietuvos moterų ekonomines, socialines ir kultūrines teises 32-ajai Ekonominių, 

socialinių ir kultūrinių teisių komiteto sesijai, bei ją pristatė Ženevoje. Ataskaitą 

galima rasti Informaciniame portale moterims.  

 

Moterų informacijos centro darbuotojos, Valdyba ir savanorės bendravo ne tik su 

vietos žurnalistais, bet ir užsienio. Regioniniams bei visiems vietiniams Lietuvos 

laikraščiams buvo parengti 3 straipsniai apie lyčių lygias galimybes Europos 

Sąjungoje, moterų teises, švietimą ir kitus socialinius klausimus.  

 

Moterų informacijos centre esanti biblioteka 2004 m. buvo papildyta naujais 

leidiniais, ji išlieka populiari tarp studentų bei visų, besidominčių lygiomis lyčių 

galimybėmis.  Moterų informacijos centro telefonas nuolat spausdinamas dienraščio 

“Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” skyriuje “Informacija, kurios gali prireikti”. 

 

Lietuvos moterų organizacijų dalyvavimas Europinėje moterų lobistinėje 

organizacijoje, Lietuvai tapus pilnateise ES nare yra svarbus ir būtinas, todėl MIC ilgą 

laiką esantis Europos moterų lobistinės organizacijos (EMLO) asocijuotu nariu, ėmėsi 

iniciatyvos ir pakvietė moterų organizacijas įkurti Lietuvos moterų lobistinę tarybą, 

kuri 2004 m. spalio mėn. tapo pilnateise Europos moterų lobistinės organizacijos nare, 

o MIC direktorė buvo išrikta EMLO valdybos nare. MIC atstovės dalyvavo susitikime 

su Respublikonų atstove, JAV  Kongreso nare Eddie Bernine Johnson.  

 

Moterų informacijos centro atstovės yra Lietuvos nacionalinio moterų forumo prie LR 

Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisijos ir yra jo valdyboje, taip pat dirba 

Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijoje prie LR Vyriausybės. MIC parengė 

keletą oficialių kreipimųsi į LR Vyriausybę, Seimą, LR Prezidentą dėl smurto prieš 

moteris mažinimo, smurtautojo gyvenamosios vietos apribojimo, įstatymų, gerinančių 

moterų padėtį.  MIC aktyviai dalyvavo rengiant smurto prieš moteris mažinimo 

veiksmų koncepciją ir priemonių plano projektus.  

 

 

Lietuvos Ministras pirmininkas 2004 m. apdovanojo Moterų informacijos centrą 

atminimo dovana. 

 

 

Narystė: 

Moterų informacijos centras yra Europos moterų lobistinės organizacijos asocijuotas, 

Karato koalicijos bei Tarptautinio vystymosi draugijos narys. 
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Rėmėjai: 

Baltijos Amerikos partnerystės programa; 

Europos komisija; 

Japonijos vyriausybė; 

Jungtinių Tautų gyventojų fondas; 

Jungtinių Tautų vystymo programa; 

Norvegijos vyriausybė; 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

Šiaurės ministrų taryba; 

Vilniaus m. Savivaldybė. 

 

2003 gautos lėšos projektų įgyvendinimui (Lt):  

Baltijos Amerikos partnerystės programa; 

Jungtinių Tautų vystymo programa ir Norvegijos vyriausybė; 

Jungtinių Tautų gyventojų fondas; 

Jungtinių Tautų vystymo programa ir  Japonijos vyriausybė; 

Vilniaus miesto savivaldybė; 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

Šiaurės ministrų taryba; 

 

Viso -  298 421 Lt.  

 

Išlaidos (Lt): 

Darbo užmokestis -  66 715; 

Socialinis draudimas – 22 686; 

Honorarai -  60 640; 

Leidiniai -  16 820; 

Seminarų išlaidos -  10 998; 

Organizacinės išlaidos -  48 804; 

Įranga – 3 600; 

 

Viso: 230 263 Lt.  

 

Darbuotojai: 

Jurgita Pečiūrienė – direktorė 

Juratė Šeduikienė – projektų vadovė, finansininkė 

Dovilė Rūkaitė – projektų vadovė 

Miglė Aleksonytė – buhalterė 

 
Asociacija Moterų informacijos centras 

Įstaigos kodas: 9191901 

Buveinė: A. Jakšto 9-303, LT – 01105 Vilnius 

Tel.: 2629 003 

Hansabankas 

Banko kodas: 73000 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT31 7300 0100 0244 7972 

 

DALYVAUKITE MŪSŲ VEIKLOJE PERVESDAMI 2 PROCENTUS GYVENTOJŲ 

PAJAMŲ MOKESČIO!  

Paskambinkite mums : 52629 003 ar parašykite mic@lygus.lt  ir mes atsiųsime Jums 

užpildytą formą.  

mailto:mic@lygus.lt
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