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Moterų informacijos centro 2007 metų veiklos ataskaita 
 

SANTRUMPOS: 

 

MIC – Moterų informacijos centras 

LRV _ Lietuvos Respublikos vyriausybė 

LRS – Lietuvos Respublikos seimas 

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

DAPHNE – DARPHE II programa prieš smurtą prieš moteris ir vaikus (Daphne II 

Programme to combat violence against children, young people and women) 

EQUAL – Europos Bendrijų iniciatyva, kuri išbando ir skatina naujus kovos 

būdus su darbo rinkoje egzistuojančia visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią 

patiria tiek dirbantys, tiek ir ieškantys darbo asmenys 

BPD- Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas 

ENATW – Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo 

tikslais (European Network Against Trafficking in Women for sexual exploitation) 

 

Asociacija „Moterų informacijos centras“ — pelno nesiekianti, nevalstybinė 

organizacija, vienijanti fizinius asmenis, veikiančius ar dirbančius moterų ir vyrų 

lygių galimybių įvertinimo, moterų padėties gerinimo, kovos su smurtu prieš moteris, 

švietimo ir informacijos sklaidos lyčių lygių galimybių srityse. Moterų informacijos 

centras lėšų veiklai pritraukia iš įvairių šaltinių, bet daugiausia – fondų.  

 

Mūsų organizacijos misija yra šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės 

klausimais, formuoti lyčių lygybės politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje. To 

siekiame veikdamos įvairiomis veiklos formomis:  įgyvendindamos įvairius projektus, 

organizuodamos akcijas, dalyvaudamos bei organizuodamos įvairius renginius bei 

aktyviu kasdieniniu 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 ir rezultatus žinotų kuo daugiau Lietuvos moterų ir 

vyrų:  

 naujausi straipsniai ir tyrimai apie moterų padėtį Lietuvoje bei užsienyje 

įkeliami į mūsų administruojamą informacinį portalą moterims  www.lygus.lt, 

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, 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  

 

2007 metais Moterų informacijos centro atstovės dalyvavo įvairių valstybės 

institucijų darbo grupių ir kitų organizacijų veikloje: 

http://www.lygus.lt/
http://www.lygus.lt/leidiniai.php
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 Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupės Apsaugos nuo smurto šeimoje 

koncepcijai ir su tuo susijusių teisės aktų projektams parengti narė; 

 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos darbo grupės Galiojantiems 

teisės aktams, susijusiems su smurtu prieš moteris šeimoje, išnagrinėti, su jų taikymu 

susijusioms problemoms nustatyti ir šių problemų sprendimo būdams pasiūlyti narė; 

  Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 -

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 

įgyvendinimo priežiūrai atlikti narys;  

 Teminio tinklo „Šeima ir darbas suderinami“ narė; 

 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; 

 Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais 

narys. 

 

2007 m. Moterų informacijos centras vykdė šias programas: 
- smurto prieš moteris įveikimo; 

- prekybos moterimis prevencijos; 

- šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo; 

- moterų įgalinimo; 

- moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas; 

- visuomenės švietimo. 

 

I. Smurto prieš moteris įveikimo programa 
Smurtas prieš moteris – viena opiausių problemų Lietuvoje. Šiemet kaip ir 

kiekvienais metais Moterų informacijos centras skyrė didelį dėmesį smurto šeimose 

problemai spręsti.  Be vykdomų projektų, Moterų informacijos centras savo jėgomis 

atnaujino institucijų, teikiančių  pagalbą buitinio smurto aukoms duomenų bazę, 

aktyviai dalyvavo  koalicijos „Šeiminiam smurtui – NE“ veikloje. 

 

2007 metais SADM pagal Lygių galimybių moterims ir vyrams programą parėmė 

kelis Moterų informacijos centro projektus: „Moterų informacijos centro veikla 

smurto prieš moteris šeimoje mažinimo srityje“; „Šiaurės ir Baltijos šalių smurto 

prieš moteris mažinimo institucijų tinklo nacionalinių koordinatorių susitikimas“.  

 

Projekto „Moterų informacijos centro veikla smurto prieš moteris šeimoje mažinimo 

srityje“ metu buvo sukurtas informacinis filmas „Smurtas prieš moteris”. Filme 

analizuojama rimta ir skaudi smurto prieš moteris Lietuvoje problema: nagrinėjama 

šių dienų situacija, atskleidžiamos galimos šios socialinės problemos priežastys bei 

aptariami jos sprendimo būdai. 2007 m. gruodžio 7 dieną buvo surengta filmo 

premjera bei diskusija, kurioje aktyviai dalyvavo visuomenė bei valdžios atstovai. Šis 

renginys buvo baigiamasis Kampanijos „16 aktyvumo prieš smurtą prieš moteris 

dienų“ renginys. Šios Kampanijos atidarymo renginys įvyko 2007 m. lapkričio 25 

dieną. Tai buvo vieša informacinė akcija Vilniuje prie Vyriausybės rūmų „Nebūkime 

abejingi smurtui prieš moteris“. Akcijos metu visuomenei buvo pristatytos 

organizacijos, padedančios moterims - smurto aukoms.  
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Kito SADM remto projekto dėka MIC organizavo Šiaurės ir Baltijos šalių smurto 

prieš moteris mažinimo institucijų tinklo nacionalinių koordinatorių susitikimą. Šio 

susitikimo metu buvo organizuota danų filmo „Tavo veidas pasitaikė po ranka“ 

peržiūra bei vyrų diskusija apie vyrų smurtą prieš moteris. Šis renginys buvo atviras 

visuomenei. Tarptautiniame renginyje dalyvavo apie 40 įvairių institucijų ir 

organizacijų atstovų iš visos Lietuvos. 3 dienų  susitikime dalyvavo Danijos, 

Švedijos, Estijos ir Latvijos bei Suomijos atstovai.  

 

Merginų išprievartavimai per pasimatymus: pagalba aukoms ir prevencijos 

strategijos 
Projekto trukmė: 2006 08 01 – 2008 07 31.  

Projektą remia Europos komisijos DAPHNE II programa. 

2007m. penkiose Europos šalyse buvo atliktas kompleksinis tyrimas apie išžaginimus 

pasimatymų metu. Gauti rezultatai bus palyginti su Latvijoje, Kipre, Maltoje bei 

Graikijoje atliktų tyrimų duomenimis ir 2008m. pristatyti tarptautinėje konferencijoje. 

Daugiau informacijos: http://www.medinstgenderstudies.org/wp/?p=18   

 

Kitos veiklos 

MIC atstovė Dovilė Rūkaitė Brenau Universiteto Moterų koledže pristatė Lietuvos 

patirtį mažinant smurtą prieš moteris (6 paskaitos bei diskusijos su studentais ir 

koledžo lektoriais ). 

MIC yra teikiamos nemokamos teisinės ir psichoterapeuto konsultacijos moterims, 

taip pat ir šeiminio smurto aukoms.  

 

II. Prekybos moterimis prevencijos programa 
Prekyba žmonėmis yra vienas iš šiurkščiausių žmogaus teisių pažeidimų. Pagrindinė 

MIC ilgametė veikla  šioje programoje - prekybos moterimis prevencija. 

 

2007 m. buvo vykdyti šie projektai: 

Pagalba, apsauga, saugus grąžinimas ir reabilitacija moterims, parduotoms 

seksualinio išnaudojimo tikslais 
Projekto trukmė: 2006 06 01 – 2008 07 31  

Projektą remia Europos moterų lobistinė organizacija. 

Projektu buvo 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. Daugiau informacijos  http://www.nordicbaltic-assistwomen.net  

 

Europinis tinklas prieš prekybą moterimis 2006  

Projekto trukmė: 2006 05 01-2007 04 31 

Projektą rėmė Europos Komisija 

Projekto metu atliktas tarptautinis tyrimas septyniose Europos Sąjungos šalyse 

(Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Graikijoje) 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti  aukštų pareigūnų bei atsakingų institucijų žinias apie 

prekybos moterimis problemą mūsų šalyje bei Europoje. Tyrimas buvo anoniminis, jo 

rezultatai paskelbti projekto puslapyje www.aretusa.net Apklausti 25 respondentai  

vienbalsiai pripažino, kad egzistuoja ryšys tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis, 

tačiau nė vienas neįvertino  prekybos žmonėmis atvejo - kaip  žmogaus teisių 

pažeidimo akto. Respondentai pripažino, kad Lietuvoje  pakanka gerų įstatymų kovai 

http://www.medinstgenderstudies.org/wp/?p=18
http://www.nordicbaltic-assistwomen.net/
http://www.aretusa.net/


 4 

su šiuo reiškiniu, tačiau ne visada šie instrumentai pritaikomi praktikoje. Projekto 

koordinatorius – asociacija IRENE iš Italijos. Pasibaigus projektui MIC tapo oficialiu 

tarptautinio ENATW  tinklo nariu.    

 

Europos Tarybos informacijos biuro Lietuvoje paramos dėka buvo surengti du 

prevenciniai seminarai Žygaičių gimnazijos (Tauragės raj.), Panevėžio ir 

Marijampolės profesinių mokyklų moksleiviams apie prekybą žmonėmis. 

Seminaruose dalyvavo apie 150 asmenų.  

 

III. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo programa 
Šeima ir darbas – dvi pagrindinės  Lietuvos žmonių gyvenimo vertybės, tačiau dažnas 

mūsų šalies gyventojas susiduria  su profesinio gyvenimo ir šeimos pareigų  derinimo 

problema.  

 

FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami 

Projekto trukmė: 2004 12 01 – 2008 08 30   

Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. 

Projektu buvo siekiama padėti integruotis į darbo rinką socialiai pažeistoms šeimoms 

bei sudaryti šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, nariams sąlygas dirbti, 

kad galėtų savarankiškai užtikrinti savo ir savo šeimos gerovę.  

Projekto iniciatyva trijose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (Vilniaus lopšeliuose-

darželiuose „Kurpaitė“ ir „Mažylis“ bei Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ darželyje) 

įsteigtos pailginto darbo laiko vaikų priežiūros grupės. Jose tėvams, dirbantiems toli 

nuo savo gyvenamosios vietos ar pamaininį darbą, buvo sudaryta galimybė palikti 

vaikus ilgiau nei įprastai, o Vilniaus rajono Pagirių darželyje, esant būtinybei - ir 

nakčiai. Pailginto darbo grupėse tėvams taip pat teikiama kompleksinė pagalba: nuo 

2007 m. sausio 1 d iki 2007 m. gruodžio 31 d. suteiktos 273 socialinio darbuotojo, 4 

individualios psichologo bei 3 individualios teisininko konsultacijos, įvyko 21 

savipagalbos grupės susitikimas. Be to, suteikta galimybė tobulinti profesinę 

kvalifikaciją – per 2007 metus įteikti 29 tobulinimosi kursų baigimo pažymėjimai 

Matoma akivaizdi tokių paslaugų nauda: iš 72 (iki 2007 m. rugsėjo 30 d.) projekte 

dalyvavusių šeimų 8 tėvai projekto teikiamų paslaugų dėka susirado darbą, 8 turėjo 

galimybę pakeisti darbą į geriau apmokamą, keldami kvalifikaciją, sustiprino savo 

profesines žinias, padidėjo tėvų pasitikėjimas savo jėgomis. Psichologo konsultacijos 

daugumai tėvų padėjo bendrauti su vaikais, o socialinio darbuotojo konsultacijos 

padėjo spręsti socialines problemas. Pagerėjo vaikų socialiniai įgūdžiai.  

 
Esu vieniša mama. Esu labai dėkinga, kad yra toks darželis ir tokios puikios auklėtojos bei 

socialinės darbuotojos. Ir labai gerai, kad yra pailginta grupė. Labai ačiū, kas prisidėjo prie 

šios idėjos ir pagalbos mamoms. 

Gyčio mama 

Aš esu labai dėkinga projektui „FORWARD!“ kad yra daug galimybių: vaikas gali lankyti 

pailgintą grupę, aš galiu daugiau dirbti. Ačiū už kompiuterinius kursus, nemokamą 

psichologo pagalbą, auklėtojoms už gerą vaiko priežiūrą. 

Deniso mama 

Labai naudinga psichologo pagalba. Dalyvaudama projekte esu labai patenkinta, kadangi 

padėjo man tvirtai užtikrinti savo darbo vietą, patobulinti kvalifikaciją ir svarbiausia – 

padaryti mano dukrai geresnes gyvenimo sąlygas. 

Patricijos mama 
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Pasibaigus projekto II etapo įgyvendinimo periodui pailginto darbo grupės ir pagalbos 

šeimai modelis veikia ir toliau. 

Projektui „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“ buvo sukurta speciali 

internetinė svetainė www.seimairdarbas.lt, kurioje pateikta informacijos apie 

projektą, jo vykdymą, tarptautinį bendradarbiavimą bei atitinkamoms šeimoms 

vertingų duomenų, patarimų, kitos informacijos.  

 

 

IV. Moterų įgalinimo programa 
Teisinė pagalba ir informacija Lietuvos moterims 

Projekto trukmė: 2006 02 – 2008 12.  

Projektą remia Moterų ir vystymosi forumas (FOKUS), Norvegija 

Ištisus metus septynios Lietuvos Mykolo Romerio universiteto studentės – MIC 

savanorės Lietuvos gyventojams teikė nemokamas teisines konsultacijas šeimos, 

darbo teisės ir smurto šeimoje klausimais. Moterys iš kitų Lietuvos miestų (ne 

Vilniaus) buvo konsultuojamos telefonu arba paštu (paprastu arba elektroniniu). Esant 

būtinybei, teisės studentės padėdavo parengti ieškinius teismui, sutvarkydavo kitus 

procesinius dokumentus. Iš viso 2007 m. buvo suteikta  111 nemokamų teisinių  

konsultacijų moterims.  

 

 Širdingai dėkoju už pagalbą. Teisininkė man paaiškino, kad vyras negali pasiimti 

visko ir kad jei jis daugiau uždirba nebūtinai jam atiduos dukrytę. Aš neturėčiau 

pinigų advokatui, o Moterų informacijos centre teisininkė sutvarkė  visus dokumentus, 

kurie reikalingi teismui dabar galėsiu išsiskirti.  

Rima 

 

Mane vyras su kūdikiu išvarė iš namų. Labai esu dėkinga moterims iš MIC, kurios 

man padėjo, kai nežinojau kur kreiptis pagalbos. Jos man ne tik suteikė visą 

reikalingą teisinę informaciją, bet ir nukreipė į pensioną, kur galėjau apsistoti su 

vaikučiu. 

 

Viktorija 

Kai pagimdžiau mano vaiko tėvas dingo, nors prieš tai žadėjo rūpintis mumis abiem. 

Moterų informacijos centre man padėjo susitvarkyti dokumentus tėvystės nustatymui, 

papasakojo apie alimentus, patarė kaip apsisaugoti, kad galėčiau įrodyt kad 

nebemoka. Dabar vaikučio tėvas moka alimentus. Jei ne MIC teisininkė, nebūčiau 

žinojusi, kad taip galima. 

Neringa 

 

Moterų užimtumo skatinimas informacinės visuomenės plėtros kontekste pagal 

BPD 2.3. priemonę  

Projekto trukmė: 2006 04 01-2008 05 31.  

Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. 

2007 metais dvejuose miestuose - Alytuje ir Utenoje buvo sukurta ir išbandyta 

distancinio mokymo programa, atitinkanti moterų, grįžtančių į darbo rinką po ilgesnės 

pertraukos bei vyresnio amžiaus moterų, susiduriančių su reintegracijos į darbo rinką 

sunkumais, poreikius. MIC šiame projekte organizuoja darbo  muges ir ruošia 

informaciją apie projekto naudą bei pasiekimus.  

 

http://www.seimairdarbas.lt/
http://www.lygus.lt/ITC/news.php?id=1223
http://www.lygus.lt/ITC/news.php?id=1223
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Paramos tinklas reintegracijai į darbo rinką Utenos, Vilniaus apskrityse 

Projekto trukmė: 2005 06 01 - 2007 12 31. Antrasis etapas.  

Projektą rėmė Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.  

Europos bendrijos iniciatyvos EQUAL projekte “Paramos tinklas reintegracijai į 

darbo rinką Utenos ir Vilniaus apskrityse“ MIC yra partneris. Reintegruojant 

priešpensinio amžiaus asmenis į darbinę veiklą sukurtas aktyviai veikiančių 

organizacijų bendradarbiavimo tinklas Utenos bei Vilniaus apskrityse, atlikta 

kolektyvinių sutarčių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų mokymą tyrimas, darbo 

įstatymų analizė bei pateiktas užimtumo perspektyvų įvertinimas, parengti teisės aktų 

projektai vyresnio amžiaus asmenų reintegracijos į darbo rinką klausimais, surengti 

profesiniai mokymai . Projekto  metu organizuoti įvairūs mokymai Vilniuje, Utenoje, 

Visagine ir Anykščiuose. Apie 360 dalyvių- moterų ir vyrų mokėsi anglų kalbos, 

informacinių  technologijų, verslumo,ekonomikos klausėsi paskaitų  apie pilietinę 

visuomenę. Daugiau informacijos: www.equalif.net. 

 

Europos bendrijos iniciatyvos EQUAL projektas „Išeitis tau“  

Projekto trukmė: 2005 06 – 2007 12.  Antrasis etapas.  

Projektą rėmė Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. 

Moterų informacijos centras šiame projekte yra partneris. MIC atstovė  dalyvavo 

darbo su darbdaviais darbo grupėje, kūrė teisinės bazės apžvalgą kartu su verslininkų 

konfederacijos atstovais, koordinavo tarptautinės darbo grupės “Lygios galimybės” 

darbą bei galutinio produkto kūrimą. Šio projekto metu užsimezgė glaudūs kontaktai 

su Ispanijos bei Prancūzijos darbo biržų atstovais, su kuriais kartu kuriamas projekto 

leidinys. Daugiau apie tarptautines projekto  veiklas 2007 metais:   

www.lygus.lt/ITC/news.php?id=1504  

  

V. Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas 
Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo lyčių atstovavimo   

Projekto trukmė: 2005 04 – 2008 03  

Projektas vykdytas pagal BPD 2.3 priemonę  

Demokratinėje visuomenėje yra svarbu siekti kuo lygesnio politinės jėgos 

pasiskirstymo tarp vyrų ir moterų. Nepaisant susiklosčiusios moterims nepalankios 

padėties tiek politinėse partijose, tiek ir visuomenėje, moterys vis tiek yra linkusios 

aktyviai dalyvauti politinėje veikloje ir siekti politinės karjeros. MIC šiame projekte 

atsakingas už moterų politikių  duomenų  bazės sukūrimą ir palaikymą 

informaciniame portale moterims. Šiuo metu surinkta informacija apie 286 Lietuvos 

moteris politikes arba politika aktyviai besidominčias moteris.  

 

Darom verslą! (Moterų verslumo skatinimas Vilniaus, Klaipėdos ir Ignalinos 

apskrityse siekiant lygių galimybių užtikrinimo verslo ir užimtumo srityse)  

Projekto trukmė: 2007 01 – 2008 05  

Projektas vykdomas pagal BPD 2.3 priemonę 

Moterų  verslumo  skatinimas siekiant lygių galimybių ekonominėje veikloje – tai 

nauja veiklos sritis todėl MIC šį projektą laiko vienu iš įdomiausių ir kol kas vienu iš 

sėkmingiausių savo projektų. Per metus suorganizuoti mokymai 100-tui pradedančių  

bei  pažengusių  verslininkių Vilniaus, Utenos ir Klaipėdos apskrityse. Jau po pirmųjų  

mokymų sulaukėme daug norinčiųjų dalyvauti. O paskaitų vertinimo anketos parodė, 

kad daugelis paskaitų net viršijo vykdytojų lūkesčius. Dalyvės atstovavo labai 

įvairiems verslams, o po  mokymų Šilutės rajone 8 pradedančios verslininkės net 

http://www.seimairdarbas.lt/
http://www.seimairdarbas.lt/
http://www.equalif.net/
http://www.lygus.lt/files_saugi/jaunimo%20equal%2007.doc
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susibūrė į neformalų klubą. Sulaukėme ir priekaištų, kad mokymuose negali dalyvauti 

moterys iš kitų miestų nei numatyta projekte.  

Pradėta informacinė kampanija tikslu atkreipti visuomenės dėmesį į tai,  kaip 

sprendžiama moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo problema užimtumo srityje, 

kaip yra skatinamas subalansuotas atstovavimas darbo rinkoje, sukurtas interaktyvus 

projekto internetinis puslapis: www.lygus.lt/daromversla. 

 
“Pasiryžau nesustoti ir perimti bei plėsti mamos įmonę. Įmonės veikla susijusi su floristika 

bei dovanų pardavimu. Mokymai buvo labai naudingi – jų metų buvo atsakyta į rūpimus 

klausimus.!...” 

 

Daiva pradėjo savo verslą – internetinė  papuošalų parduotuvytė. „Mokymai labai naudingi 

gauta informacija bei naujomis pažintimis. Užsimezgė ryšiai tarp bendraminčių. Ketinu plėsti 

savo verslą – įkurti parduotuvytę, įrengti patalpas, kuriuose moterys galėtų ateiti ir 

pasigaminti iš siūlomų detalių papuošalus. Mokymai buvo gera reklama mano veiklai – 

surengtos kelios prezentacijos dalyvių iš kitų rajonų namuose Šilutėje, kuriuose sukviestos 

moterys galėjo pasigaminti papuošalų. Tokia prezentacija – vėrimo kursai- bus 

organizuojami ir prieš Kalėdas!...” 

 

VI. Visuomenės švietimo programa 
 

Moterų informacijos centras nuolat atnaujina duomenis Informaciniame portale 

moterims (www.lygus.lt). Kiekvieną savaitę elektroninio tinklo nariams, t.y., 

fiziniams asmenims ir įstaigų ar organizacijų atstovams, besidomintiems moterų ir 

vyrų lygybe siunčiamos atitinkamos naujienos. Skubios naujienos siunčiamos 

kiekvieną darbo dieną. Be to yra organizuojamos įvairios akcijos ir kampanijos, 

kuriose aktyviai kviečiami dalyvauti elektroninio tinklo nariai. 

 

Lygių galimybių mokymai informacijos ir dokumentavimo specialistams - 

GENDER T.I.D.E. -  Gendering Training for Information and Documentation 

Experts  
Projekto trukmė: 2006 08 01 – 2007 07 31.  

Projektą rėmė Švietimo mainų paramos fondas, Griundvig programa. 
Kartu su partneriais iš Italijos, Belgijos ir Vengrijos sukurtos rekomendacijos, kaip 

įtraukti mokymus apie lyčių lygybės aspektą į įvairias mokymų  programas. Sukurtas 

ir į lietuvių kalbą išverstas geros patirties pavyzdžių vadovas; „Lyčių lygybės metras“ 

padėsiantis įvertinti  ar paruošti mokymo  kursus ar programą laikanti  lyčių lygybės 

nuostatų. Visa medžiaga gali naudotis visi internetinio puslapio lankytojai, kurie kuria 

įvairiausias mokymo programas įvairioms vartotojų grupėms ir siekia, kad jų 

mokymai  atitiktų  lyčių lygybės nuostatas. http://www.women.it/gendertide/  

 

Moterų informacijos centras įgyvendindamas Valstybinę moterų ir vyrų lygių 

galimybių  2005-2009 metų programą (SADM), organizavo 2 seminarus socialiniams 

partneriams. Seminarai skirti pristatyti darbų ir pareigybių vertinimo metodiką bei 2 

seminarus socialiniams partneriams apie lanksčių užimtumo formų taikymą vaikus 

auginančioms šeimoms, ir vyrams, ir moterims.  

 

 

 

 

  

http://www.lygus.lt/daromversla
http://www.lygus.lt/
http://www.women.it/gendertide/
http://www.women.it/gendertide/
http://www.women.it/gendertide/
http://www.women.it/gendertide/
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MIC valdyba 2007: 

 

Ugnė Siparienė - pirmininkė 

Nijolė Dirsienė 

Birutė Jatautaitė 

Kornelija Mačiulienė 

Brigita Palavinskienė 

Jūratė Tamošaitytė 

Olga Meščeriakova 

 

 

 

 

MIC darbuotojos 2007: 

 

Jurgita Pečiūrienė - direktorė 

Audronė Čerskytė - teisininkė 

Dovilė Petrauskaitė – teisininkė 

Dovilė Rūkaitė -  projektų vadovė 

Indrė Ivanauskaitė-Vindašiuvienė  – 

projektų vadovo asistentė 

Jolanta Kapustaitė – projektų vadovo 

asistentė 

Jūratė Šeduikienė – projektų vadovė 

Liucija Popovič - finansininkė 

Ugnė Adomaitytė – teisininkė 

 

 

MIC savanorės: 

Aušra Gustainienė 

Dovilė Gaidelytė 

Giedrė Purvaneckienė 

Inga Embrektaitė 

Jekaterina Chirkovskaja 

Julija Karavdina 

Jurgita Šagždavičiūtė 

Kristina Gramauskaitė 

Lina Riepšaitė 

Miglė Matelionytė 

Ona Vinklerienė 

Rūta Juodelytė 

Roberta Kairytė 

 

 

Rėmėjai 2007: 

Baltijos Amerikos partnerystės 

programa 

Europos komisija 

Europos moterų lobistinė 

organizacija 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

Švietimo mainų paramos fondas   

Moterų ir vystymosi forumas, 

FOKUS, Norvegija 

Europos Tarybos informacijos biuras 

Lietuvoje 

UAB Jaukus namas  

Viktorija Semionova 

Svetlana Bobrovskaja 

 

Pajamos: 

2% pajamų mokesčio iš Lietuvos gyventojų - 5092,72 Lt. 

Gauta parama iš verslo įmonių ar privačių asmenų – 5200 Lt.  

Pajamos iš ūkinės-ekonominės veiklos - 598 Lt. 

 

Iš viso: 2485350 Lt. 

 

Išlaidos: 

 

Veikloms – 1972202 Lt. 

Darbo užmokesčiui (17 darbuotojų) – 445429 Lt. 

Biuro išlaikymui – 70000 Lt. 

 

Iš viso: 2487631 Lt. 
 

 


