Moterų informacijos centro 2006 metų veiklos ataskaita
Moterų informacijos centras — nevyriausybinė organizacija, kuri vienija fizinius
asmenis, veikiančius ar dirbančius moterų ir vyrų lygių galimybių įvertinimo, moterų
padėties gerinimo, kovos su smurtu prieš moteris, švietimo ir informacijos skleidimo
lyčių lygių galimybių srityse. Moterų informacijos veikla yra nesiekianti pelno ir
finansuojama iš įvairių projektų lėšų.
Mūsų misija yra šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais,
formuoti lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje. To siekiame veikdamos įvairiomis
veiklos formomis: vykdydamos įvairius projektus, organizuodamos akcijas,
dalyvaudamos bei organizuodamos įvairius renginius bei aktyviu kasdieniu savo darbu.
Moterų informacijos centro tikslai yra:
 siekti lyčių lygybės Lietuvoje;
 gerinti moterų padėtį viešame ir privačiame gyvenime;
 tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką.
Stengiamės, kad apie mūsų veiklą žinotų kuo daugiau Lietuvos moterų ir vyrų:
 naujausi straipsniai ir tyrimai apie moterų padėtį Lietuvoje bei užsienyje
įkeliami į mūsų administruojamą informacinį portalą moterims „Lygus“
(www.lygus.lt/ITC/), kuriame kaupiama informacija apie lyčių lygybę, moteris
politikoje, valdyme, versle, smurtą prieš moteris bei moterų sveikatą, be to, nuolat
atnaujinama moterų nevyriausybinių organizacijų duomenų bazė;
 Centre sukaupta puiki biblioteka lyčių lygybės bei moterų problemų bei
moterų veiklos klausimais. Tai vienintelė tokio pobūdžio biblioteka Lietuvoje,
kuria dažnai naudojasi užsienio bei Lietuvos studentai. Bibliotekos katalogą
galima rasti internete: http://www.lygus.lt/leidiniai.php
Moterų informacijos centro atstovės dalyvavo darbo grupėse ir kitų organizacijų
veikloje:

Apsaugos nuo smurto šeimoje koncepcijai ir su tuo susijusių teisės aktų
projektams parengti;

Žmogiškųjų išteklių plėtros Veiksmų programos I-ojo prioriteto „Žmonių
pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje“;

Valstybinei smurto prieš moteris mažinimo strategijai ir šios strategijos
įgyvendinimo priemonių planui parengti;

Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijos prie LR Vyriausybės narė;

Europos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė;

Lietuvos nacionalinio konsultacinio moterų forumo prie LRS Šeimos ir vaiko
reikalų komisijos valdybos narė.

2006 metais vykdytos programos
I.

Smurto prieš moteris įveikimo programa
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Smurtas prieš moteris – viena opiausių problemų Lietuvoje. Šiemet, kap ir
kiekvienais metais Moterų informacijos centras skyrė didelį dėmesį smurto šeimose
spręsti. Šalia vykdomų projektų, Moterų informacijos centras savo jėgomis atnaujino
institucijų, teikiančių pagalbą buitinio smurto aukoms duomenų bazę, aktyviai
dalyvavo koalicijos „Šeiminiam smurtui – NE“ veikloje.
Taip pat Moterų informacijos centras inicijuoja įstaymų pataisas, organizuoja įvairių
institucijų darbuotojų mokymus, stengiasi keisti visuomenės požiūrį į buitinio smurto
problemą.
Geros praktikos pavyzdžių analizė ir bendradarbiavimo plėtojimas kovojant
su smurtu prieš moteris 5 Baltijos ir Šiaurės šalyse
Projekto trukmė: 2005-2006 metai. Rėmė Europos Komisijos DAPHNE II
programa.
Jo veikla buvo nukreiptos į lygių teisių ir galimybių politikos taikymą praktikoje
sutelkiant dėmesį į kovą su smurtu prieš moteris ir vaikus. Baigiamoji tarptautinė
konferencija „Ar matoma smurto prieš moteris ir vaikus problema?“, kuri įvyko 2006 m.
vasario 23 d. Lietuvoje, siekė atkreipti visuomenės, paslaugas teikiančių asmenų ir
politikos atstovų dėmesį į smurto prieš moteris ir vaikus problemą ir žengti ryžtingus
žingsnius šios problemos sprendimo link.
Šeiminio smurto aukų apklausa moterų lytinės sveikatos medicinos įstaigose
Projekto trukmė: 2005 04 01 - 2006 04 01. Rėmė Europos Komisijos DAPHNE
II programa.
MIC atliktos moterų apklausos apie patiriamą smurtą duomenų analizė buvo
pristatyta tarptautinėje konferencijoje Helsinkyje.
Baltijos šalių tinklas prieš prostitucijos legalizavimą ir dekriminalizavimą
Projekto trukmė: 2004 09 01-2006 08 31. Rėmė Koalicija prieš prekybą
moterimis (CATW) ir JAV Valstybės departamentas.
Projekto metu surengta informacinė kampanija, kuri sulaukė daug labai teigiamų
atsiliepimų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.
Teisinės ir psichologinės konsultacijos šeimyninį smurtą patyrusioms
moterims
Projekto trukmė: 2006 04 01 – 2006 12 31. Rėmė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
Projekto metu sudaryta galimybė moterims suteikti išsamesnę teisinę pagalbą ir
psichologo konsultacijas. Projekto metu į Moterų informacijos centro teisininkes
nemokamos teisinės konsultacijos kreipėsi 61 moteris. Psichologo konsultacijos suteiktos
14 moterų, mokamos teisininko konsultacijos suteiktos 22 moterims.

2

Merginų išprievartavimai per pasimatymus: pagalba aukoms ir prevencijos
strategijos
Projekto trukmė: 2006 08 01 – 2008 07 31. Bendra projekto suma: 1027128
Lt. Projektą remia Europos komisijos DAPHNE II programa.
Projekto tikslas – atliktų penkiose Europos šalyse apie jaunų merginų – studenčių
(18-24 amžiaus) patirtą seksualinę prievartą per pasimatymus tyrimų pagrindu analizuoti
merginų patirtį, požiūrį ir problemos vertinimą.

II.

Prekybos moterimis prevencijos programa

Prekyba žmonėmis yra vienas iš grubiausių žmogaus teisių pažeidimų.
Vykdyta gatvės plakatų kampanija, radijo laidos, diskusija internete tema apie seksualinių
paslaugų poreikio mažinimą „Pirkti moterį – gėdinga!
Pagalba, apsauga, saugus grąžinimas ir reabilitacija moterims, parduotoms
seksualinio išnaudojimo tikslais
Projekto trukmė: 2006 06 01 – 2007 12 31. Remia Europos moterų lobistinė
organizacija.
Projekto tikslas – sukurti Šiaurės ir Baltijos šalių tarpinstitucinį tinklą, kuriame
dalyvautų valstybinės ir nevyriausybinės institucijos, teikiančios pagalbą prekybos
moterimis aukoms ir parengti išliekamąjį regioninį modelį. Pasitelkiant projektą siekiama
prekybos moterimis aukoms suteikti teisinę, socialinę, ekonominę, medicininę,
psichologinę bei saugumo pagalbą, užtikrinti prekybos moterimis aukų saugų grįžimą ir
reintegraciją į savo šalį bei visų reikalingų paslaugų prieinamumą.
Europinis tinklas prieš prekybą moterimis 2006
Projekto trukmė: 2006 05 01 - 2007 04 31. Remia Europos Komisija.
Šio projekto metu atliekamas tarptautinis tyrimas septyniose Europos Sąjungos
šalyse. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti aukštų pareigūnų bei atsakingų institucijų žinias apie
prekybos moterimis problemą konkrečioje valstybėje.
Sustabdykime prekybą moterimis ir vaikais
Projekto trukmė: 2005 06 01 – 2006 06 10. Rėmė Europos moterų lobistinė
organizacija.
Moterų informacijos centras kartu su projekto partneriais (Klaipėdos socialinės ir
psichologinės pagalbos centras ir Lietuvos Carito Kauno skyrius) aktyviai platino
informaciją bei rinko parašus pasaulinei kampanijai prieš prekybą moterimis Futbolo
čempionato metu. Visus metus trylikos Lietuvos miestų gatvių stenduose demonstruojami
plakatai skelbiantys: „Pirkti moterį – gėdinga! Be to, anksčiau ar vėliau visi tai sužinos“.
Prevencijos akcija kovojant su prekyba moterimis ir prekybos žmonėmis
aukų poreikio analizė
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Projekto trukmė: 2006 03 15 – 2006 12 29. Rėmė Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Projekto metu atlikta tikslinės grupės poreikių analizė, įvertinti Vilniaus miesto
prekybos žmonėmis aukų poreikiai paslaugoms ir paslaugų teikimo galimybės, taip pat
pateiktos rekomendacijos organizacijoms, dirbančioms su tiksline grupe. Daugiau
informacijos rasite internete: http://www.lygus.lt/ITC/smurtas2.php?s=1&tipas=11
Gavus Europos Tarybos informacijos biuro Lietuvoje paramą, buvo surengti du
prevenciniai seminarai Utenos ir Šiaulių profesinių mokyklų moksleiviams apie prekybą
žmonėmis, kuriuose dalyvavo apie 150 asmenų. Buvo surengtas seminaras specialistams
Telšiuose apie prekybos žmonėmis problemą.
III.

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo programa

Šeima ir darbas – dvi pagrindinės lietuvos žmonių gyvenimo vertybės,
tačiau dažnas mūsų šalies gyventojas susiduria su profesionio gyvenimo ir šeimos
pareigų derinimo problema.
FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami
Projekto trukmė: 2004 12 01 – 2007 12 31. Remia Europos Sąjunga ir Lietuvos
Respublika.
Projektu siekiama padėti tėvams derinti šeimos ir darbo pareigas. 3 ikimokyklinio
ugdymo įstaigose veikia pailginto darbo laiko grupės. Tėvams taip pat teikiama
kompleksinė pagalba (socialinio darbuotojo, psichologo ir teisininko paslaugos),
suteikiama galimybė tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šeimos, dalyvaujančios šiame
projekte, džiaugiasi akivaizdžia nauda ir pagalba, kuri jiems padeda integruotis į darbo
rinką ir auginti mažamečius vaikus.
Per 2006 metus tėvams suteikta 428 socialinio darbuotojo konsultacijų, įvyko 11
susitikimų su psichologu ir 3 su teisininku, 29 tėvai baigė kvalifikacijos tobulinimo
kursus, 6 tėvai surado darbą, o 3, suderinę darbo grafikus su ikimokyklinio ugdymo
įstaigos darbo laiku, rado geriau apmokamą darbą. Daugiau informacijos apie projektą
galite rasti internetiniame puslapyje www.seimairdarbas.lt. Per 2006 metus 62 šeimos
pasinaudojo projekto paslaugomis.

IV.

Moterų įgalinimo programa

Teisinė pagalba ir informacija Lietuvos moterims
Projekto trukmė: 2006 02 – 2006 12. Rėmė Moterų ir vystymosi forumas
(FOKUS), Norvegija
Penkios Lietuvos Mykolo Romerio universiteto studentės teikė nemokamas teisines
konsultacijas šeimos teisės, darbo teisės ir smurto šeimoje klausimais. Moterys iš kitų
Lietuvos miestų buvo konsultuojamos telefonu arba paštu (paprastu arba elektroniniu).
Esant būtinybei teisės studentės padėdavo parengti ieškinius teismui, sutvarkydavo kitus
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procesinius dokumentus. Iš viso 2006 m. buvo suteikta 234 nemokamų teisinių
konsultacijų moterims bei surašyti 8 ieškiniai ir 16 prašymų teismui.
Moterų užimtumo skatinimas informacinės visuomenės plėtros kontekste
Projekto trukmė: 2006 04 01-2008 05 31. Remia Europos Sąjunga ir Lietuvos
Respublika.
Projekte numatoma sukurti, pritaikyti ir įgyvendinti moterų, grįžtančių į darbo
rinką po ilgesnės pertraukos bei vyresnio amžiaus moterų, susiduriančių su reintegracijos
į darbo rinką sunkumais, poreikius atitinkančią distancinio mokymo programą, skirtą jų
darbo paieškos gebėjimų ir efektyvumo bei konkurencingumo užimtumo srityje
padidinimui, kompiuterinio raštingumo pagrindų suformavimui, motyvacijos bei aktyvios
pozicijos prisitaikant prie pasikeitimų darbo rinkoje stiprinimui.
Neformalus švietimas – priemonė moterų socialiniam ir pilietiniam
aktyvumui skatinti
Projekto trukmė: 2006 10 - 2006 12. Rėmė Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir
informavimo centro administruojama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.
Projekte dalyvavo apie 15 moterų. Prieš pradedant edukacinę ir konsultacinę
veiklą, buvo tiriamas jų vadybinių žinių ir kompetencijų lygis. Aiškinantis tikslinės
grupės poreikius ir jos santykius su vietos valdžia paaiškėjo, kad moterims aktyviau
dalyvauti vietos problemų sprendime trukdo bendrųjų ir vadybinių kompetencijų stoka.
Įvertinus tikslinės grupės lūkesčius ir poreikius, buvo suplanuotas mokymų ir
konsultacijų turinys.
Paramos tinklas reintegracijai į darbo rinką Utenos, Vilniaus apskrityse
Projekto trukmė: 2005 06 01 - 2007 12 31. Antrasis etapas. Remia Europos
Sąjunga ir Lietuvos Respublika.
Europos bendrijos iniciatyvos EQUAL projekte “Paramos tinklas reintegracijai
į darbo rinką Utenos, Vilniaus apskrityse“ Moterų informacijos centras yra partneris..
Reintegruojant priešpensinio amžiaus asmenis į darbinę veiklą sukurtas aktyviai
veikiančių organizacijų bendradarbiavimo tinklas Utenos bei Vilniaus apskrityse,
parengti teisės aktų projektai vyresnio amžiaus asmenų reintegracijos į darbo rinką
klausimais, surengti profesiniai mokymai. Daugiau informacijos: www.equalif.net.
Europos bendrijos iniciatyvos EQUAL projektas „Išeitis tau“
Projekto trukmė: 2005 06 – 2007 12. Antrasis etapas. Remia Europos Sąjunga ir
Lietuvos Respublika.
Jaunimo reikalų departamentas yra Vystymo bendrijos „Išeitis tau“ vadovaujantis
partneris. Moterų informacijos centras šiame projekte organizavo kompiuterinio
raštingumo, anglų kalbos, lyderiškumo bei darbo teisės pagrindų mokymus tikslinei
merginų grupei iš Vilniaus ir Kauno. Taip pat Moterų informacijos centro atstovė
dalyvauja darbo su darbdaviais darbo grupėje, kuria teisinės bazės apžvalgą kartu su
verslininkų konfederacijos atstove, koordinuoja tarptautinės vystymo bendrijos “Tinklas”
darbo grupės “Lygios galimybės” darbą bei galutinio produkto kūrimą. Šio projekto metu
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užsimezgė stiprūs ryšiai su Ispanijos bei Prancūzijos darbo biržų atstovais, kartu
kuriančiais projekto leidinį.
Gyvoji anglų kalba - “Live English”: Improving English Teaching For Adult
Women
Projekto trukmė: 2004-2006 09. Rėmė Švietimo mainė paramos fondas,
Griundvig programa.
Moterų informacijos centro atstovės keitėsi kalbos dėstymo patirtimi su Suomijos,
Prancūzijos ir Italijos organizacijomis, lankėsi Italijoje, Prancūzijoje ir Suomijoje,
susipažino su nedidelių miestelių kultūra, aplankė kelis mokymosi centrus. Projekto
metu paruošta informacija anglų kalbos vadovui, surinkta įdomių straipsnių apie
modernias kalbos mokymosi galimybes. Informacija įkelta į projekto puslapį internete.
Daugiau informacijos apie projektą http://www.lygus.lt/mokymai/kalba.php
Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo lyčių
atstovavimo
Projekto trukmė: 2005 04 – 2008 03. Remia Europos sąjunga ir Lietuvos
vyriausybė.
Moterų informacijos centras šiame projekte yra partneris ir yra atsakingas už
politikių moterų duomenų bazę internete prie informacinio portalo moterims
(www.lygus.lt). Iki 2006 metų pabaigos šioje bazėje surinkta informacijos net 194
politikes visoje Lietuvoje.
„120 dienų” (pabėgėlių
moterų integracija Lietuvoje aktyviai
bendradarbiaujant su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis)
Projekto trukmė: 2006 08 16 – 2006 12 29. Projektą rėmė Europos pabėgėlių
fondas.
Projekte dalyvavo net 39 moterys, gyvenančios Kaune ir Klaipėdoje. Jos lankė
kompiuterinio raštingumo kursus, savipagalbos grupes su psichologu, diskusijų klubus.
Klaipėdoje įrengtas dienos centras moterims, su kompiuterių klase, kur tikslinės grupės
moterys gali laisvai naudotis internetu, organizuota vaikų priežiūra dienos metu ir pan.
Atliktas tyrimas – ištirti pabėgėlių bei jų šeimų, siekiančių sėkmingos integracijos
Lietuvos visuomenėje, poreikiai, iškylantys integracijos į Lietuvos visuomenę procese.
Tyrimo išvadas ir rekomendacijas galima rasti internete: http://www.lygus.lt/pabegeliai/.
Norint formuoti pozityvų pabėgėlių įvaizdį organizuota informacinė kampanija. Sukurtas
ir pristatytas dokumentinis filmas „Saugūs šalia jūsų“ DVD formatu.

V.

Visuomenės švietimo programa

Moterų informacijos centras nuolat atnaujina duomenis Informaciniame portale
moterims, adresas: www.lygus.lt . Kiekvieną savaitę reguliariai siunčia elektroniniam,
besidominčių moterų ir vyrų lygybe institucijų bei asmenų, tinklui naujienas, skubios
naujienos siunčiamos kiekvieną darbo dieną, be to yra organizuojamos įvairios akcijos,
kurios kviečiami aktyviai dalyvauti elektroninio tinklo dalyviai.
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Lygių galimybių mokymai informacijos ir dokumentavimo specialistams
Projekto trukmė: 2006 08 01 – 2007 07 31. Remia Švietimo mainų paramos
fondas, Griundvig programa.
Tikimasi, jog padaugės besinaudojančių moterų centrų teikiamomis paslaugomis
(studentų, mokslininkų, tyrėjų ir pan.). Tikimasi, jog šis projektas turės teigiamos įtakos
visuomenės grupei, kuri naudojasi moterų centrų paslaugomis, nes pakėlę kvalifikaciją
šių centrų darbuotojai sugebės geriau tenkinti klientų poreikius. Daugiau apie projektą
galite rasti internete: http://www.women.it/gendertide/
Lygiaverčiai partneriai ekonominėje veikloje ir šeimoje
Projekto trukmė: 2005 05 01 – 2006 02 28. Rėmė Europos sąjunga ir Lietuvos
vyriausybė.
Siekiant projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimo surengti mokymai socialiniams
partneriams, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, darbo rinkos institucijų
darbuotojams visuomenėje vyraujančių stereotipų, vienodo darbo užmokesčio, šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimo klausimais. 2005 m. lapkričio mėnesį pradėtas vykdyti
konkursas „Lygiausia darbovietė“. Turizmo kompanija „Titano vartai“ įsteigė 2 prizus
konkurso nugalėtojams. Gautos 41 atsakytos anketos. Lygiausiomis išrinktos 2
darbovietės: „Baltijos Programinė Įranga“ iš Kauno ir „Baltic Film Services“ iš Vilniaus.
Daugiau informacijos apie projektą: www.lygus.lt/23
Gavus 10000 litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą, Moterų
informacijos centras, įgyvendindamas Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 20052009 metų programą, organizavo 2 seminarus socialiniams partneriams, skirtus pristatyti
darbų ir pareigybių vertinimo metodiką bei 2 seminarus socialiniams partneriams apie
lanksčių užimtumo formų taikymą vaikus auginantiems vyrams ir moterims.
Moterų informacijos centro valdyba
2006:

Moterų
informacijos
darbuotojos 2006:

centro

Ugnė Siparienė - pirmininkė
Nijolė Dirsienė
Birutė Jatautaitė
Kornelija Mačiulienė
Brigita Palavinskienė
Jūratė Tamošaitytė

Jurgita Pečiūrienė - direktorė
Indrė Ivanauskaitė – Vindašiuvienė teisininkė
Olga Meščeriakova – projektų vadovo
asistentė
Dovilė Petrauskaitė - teisininkė
Liucija Popovič - finansininkė
Dovilė Rūkaitė - projektų vadovė
Jūratė Šeduikienė – projektų vadovė

Moterų informacijos centro savanorės:
Ugnė Adomaitytė
Aušra Gustainienė
Jolanta Kapustaitė
Giedrė Purvaneckienė
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Viktorija Semionova
Jurgita Šagždavičiūtė
Ona Vinklerienė
Ona Zablockytė
Rėmėjai 2006:
Baltijos Amerikos partnerystės programa
Europos komisija
Europos moterų lobistinė organizacija
Koalicija prieš prekybą moterimis ir Jungtinių Valstijų valstybės departamentas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo mainų paramos fondas (buvęs SOCRATES fondas)
Moterų ir vystymosi forumas, FOKUS, Norvegija
Europos Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
Titano vartai
Viso: 10006372 Lt.
Gautos pajamos:
2% pajamų mokesčio iš Lietuvos gyventojų - 3213 Lt.
Iš suteiktų paslaugų - 350 Lt.
Išlaidos (Lt):
Veikloms – 802489
Darbo užmokesčiui 16 darbuotojų – 403501
Biuro išlaikymui - 41781
Viso: 1247771 Lt.
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