Moterų informacijos centro 2008 metų veiklos ataskaita
SANTRUMPOS:
ARETUSA - Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo
tikslais
BPD - Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
DAPHNE – DAPHE II ir DAPHNE III programos prieš smurtą prieš moteris ir
vaikus (Daphne II Programme to combat violence against children, young people and
women)
EB – Europos bendrija
ENATW – Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais
(European Network Against Trafficking in Women for sexual exploitation)
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
EWL - Europos moterų lobistinė organizacija
LRV - Lietuvos Respublikos vyriausybė
LRS – Lietuvos Respublikos seimas
MIC – Moterų informacijos centras
NVO – Nevyriausybinė organizacija
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
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
1

dažnai naudojasi užsienio bei Lietuvos studentai. Bibliotekos katalogą galima rasti
internete: http://www.lygus.lt/leidiniai.php
2008 metais Moterų informacijos centro atstovės dalyvavo įvairių valstybės
institucijų darbo grupių ir kitų organizacijų veikloje:
 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;
 NVO vystomojo bendradarbiavimo platformos narys;
 Europos tinklo prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais
ARETUSA narys.

2008 m. Moterų informacijos centras vykdė šias programas:
-

I.

smurto prieš moteris įveikimo;
prekybos moterimis prevencijos;
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo;
moterų įgalinimo;
moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo;
visuomenės švietimo.

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.
2008 metais SADM pagal Lygių galimybių moterims ir vyrams programą parėmė
kelis Moterų informacijos centro projektus: „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių smurto
prieš moteris šeimoje srityje, veiklos projektas“ bei „Teisinė ir psichologinė pagalba smurto
šeimoje aukoms“. Šių projektų metu buvo atnaujintas ir išleistas lankstukas „Mūsų teisė
gyventi be prievartos“, surinkta informaciją apie institucijas teikiančias pagalbą šeiminio
smurto aukoms išplatinta internetu ir patalpinta internetinėse svetainėje www.lygus.lt,
suteikta 37 nemokamų teisinių ir 28 psichologinių konsultacijų moterims patyrusioms
smurtą, dalyvauta tarptautinėse konferencijose.
Asociacija “Moterų informacijos centras” 2008 m. laimėjo SADM skelbtą viešųjų
pirkimų konkursą „Organizuoti seminarus, skirtus moterų teisiniam švietimui (teisinės
gynybos priemonės, teisminiai procesai, pagrindiniai norminiai aktai ir panašiai)“. Per
trumpą laiką buvo surengta 10 seminarų 7 apskrityse (Alytaus, Tauragės, Utenos,
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Vilniaus, Telšių, Panevėžio, Šiaulių). Iš viso seminaruose dalyvavo 357 asmenys
(policijos pareigūnai, medicinos įstaigų atstovai, socialiniai darbuotojai, socialiniai
pedagogai, NVO atstovai, gyventojai), kurių dalyviai buvo supažindinti su smurto
socialine ir psichologine samprata, jo teisiniu įvertinimu, visuomenės požiūriu į nuo
smurto nukentėjusias moteris, smurtautojo patraukimo atsakomybėn teorines ir praktines
problemas ir taikymo ypatumus. Akcentuojamas komandinis darbas teikiant paslaugas
smurtą patiriančioms moterims bei smurtaujantiems vyrams.
2008 m.
Moterų informacijos
centras, kaip UAB „Idea Mecca“
partneris, aktyviai dalyvavo Lietuvoje
vykdytoje informacinėje kampanijoje
skirtoje smurtui prieš moteris mažinti –
formuoti visuomenės nepakantumą
smurtui prieš moteris, keisti visuomenės
stereotipinį požiūrį į moterų ir vyrų
tarpusavio santykius. Kampanija pasiekė
atokiausias
Lietuvos
teritorijas
pasitelkdama
autoparduotuves.
Visuomenė informuota apie pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims ir galimybes
jomis pasinaudoti, apie bausmes smurtautojams, siekiama nepakantumo smurtui prieš
moteris. Visuomenės informavimui ir konsultavimui pasitelktos inovatyvios priemonės mobilus ekspertų biuras, autoparduotuvės, nemokamos pagalbos telefono numerio
viešinimas ant miltų pakelių, reklama parduotuvių tinkle „Maxima“, eitynės Vilniuje ir
kt.
Mobilaus ekspertų biuro tikslas –
konsultuoti smurtą patiriančias moteris,
suteikti joms informacinę, teisinę,
psichologinę pagalbą, paskatinti kreiptis
pagalbos.
Susidomėjusias
moteris
mokyti,
kaip
atpažinti
smurtą,
nesitaikstyti su juo. Į MEB veiklą
įtrauktos ekspertės – visuomeninių
moterų organizacijų narės, kiekvieną
dieną susiduriančios su nuo smurto
nukentėjusiomis moterimis ir geriausiai
žinančios moterų situaciją. MEB keliavo
į
atokiausius
Lietuvos
rajonus,
informavo smurtą patiriančias moteris
apie pagalbos galimybes bei bausmes
smurtautojams.
MEB kelionių metu buvo konsultuota virš 130 smurtą patiriančių moterų, o informacija
apie pagalbą joms bei bausmes smurtautojams išdalyta daugiau nei 500 moterų. Akcijos
„16 dienų be smurto prieš moteris“ metu, informacinės kampanijos organizatoriai: JAV
ambasada, UAB „Idea Mecca“ ir Moterų informacijos centras, gruodžio 7 d. Vilniuje
surengė eitynes, kuriose dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovės, JAV ambasados
atstovai, Seimo narės bei visuomenė.
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2008 metų pabaigoje asociacija Moterų informacijos centras ir tarptautinė kosmetikos
kompanija AVON pasirašė bendradarbiavimo sutartį. AVON kompanija 2008 metų
pabaigoje pristatė naują gaminį „Moterų vienybės apyrankė“. Surinktos lėšos bus skirtos
Moterų informacijos centrui – smurto prieš moteris programai.
2007 m. penkiose Europos šalyse (Latvija, Kipras, Malta, Graikija ir Lietuva) pagal
DAPHNE II programą buvo pradėtas, o 2008 m. baigtas ir tarptautinėje konferencijoje
Nikosijoje (Kipras) pristatytas kompleksinis tyrimas “Merginų išprievartavimai per
pasimatymus: pagalba aukoms ir prevencijos strategijos”. Daugiau informacijos:
http://www.medinstgenderstudies.org/wp/?p=18. Atlikto tyrimo tikslas - atskleisti
išprievartavimų pasimatymų metu paplitimą tarp merginų
studenčių
(18-24 amžiaus grupė).
Tyrimo duomenimis lytiškai santykiauti pradedama nuo 14 metų. Dauguma merginų (56%)
nurodė, kad nepageidaujama seksualinė patirtis vyko pasimatymų metu partneriams esant dviese,
privačioje erdvėje (24%),
partneriui vartojant alkoholį (54%). 57% nepageidaujamus
seksualinius santykius patyrusios moterys kažkam apie tai papasakojo, 41% - nepasisakė niekam.
Didžioji dauguma - 92% niekada nesikreipė profesionalios pagalbos.

Institucijų bei fokus grupių atsakymai rodo jog pripažįstama egzistuojanti problema,
tačiau apie tai labai nedaug kalbama. Problemos prevencija bei informacijos sklaida turi
būti gerai suplanuota ir nuolat skleidžiama. Berniukai ir mergaitės turi sužinoti apie
lyčių skirtumus, turi būti mokomi kaip išvengti bet kokio smurto ir suvokti smurtinio
elgesio pavojingumą.

II.

Prekybos moterimis prevencijos programa

Prekyba žmonėmis yra vienas iš šiurkščiausių žmogaus teisių pažeidimų. Pagrindinė
MIC ilgametė veikla šioje programoje - prekybos moterimis prevencija.
2008 metais toliau buvo vykdomas EWL finansuotas Šiaurės-Baltijos šalių
bandomasis 3 metų projektas Pagalba, apsauga, saugus grąžinimas ir reabilitacija
moterims, parduotoms seksualinio išnaudojimo tikslais. Tikslas - stiprinti
bendradarbiavimą ir parengti konkrečius veiksmus siekiant remti ir padėti moterims –
seksualinio išnaudojimo aukoms. Ši pilotinė programa - tai atspirties taškas siekiant
ilgalaikių pokyčių regione. Sukurtas ir plėtojamas į auka orientuotas ir ilgalaikį poveikį
turintis prekybos žmonėmis aukų reintegracijos paramos modelis Šiaurės ir Baltijos
šalyse, įkurtas regioninis Šiaurės ir Baltijos šalių tarpžinybinis tinklas, taip pat aktyvia
bendradarbiauta ir nacionaliniu lygiu. Grupė ekspertų kūrė Lietuvos pagalbos modelį

4

prekybos žmonėmis aukoms. Šis modelis pristatytas šalies ir užsienio specialistams.
Daugiau informacijos http://www.nordicbaltic-assistwomen.net
Nyderlandų karalystės ambasada Lietuvoje Moterų informacijos centrui suteikė
paramą, kurios dėka buvo sukurti 4 įsimintini vaizdiniai jaunimui, prekybos prieš moteris
ir merginas tema. Išleistos atvirutės, o lapkričio mėn. jaunimo žurnale „Panelė“
patalpinome pirmąją socialinę reklamą „Tu neįkainuojama!“. 2009 m. planuojama išleisti
daugiau atviručių ir ieškoti rėmėjų dideliems gatvės plakatams.

DAPHNES III programa parėmė tarptautinės organizacijos, kurios pradmenys buvo
tarptautinis ENATW tinklas, steigimo procesą. Organizacijos iš 14 Europos šalių
susijungė į vieną tarptautinę organizaciją ARETUSA siekdami efektyvesnio
bendradarbiavimo skatinant lyčių lygybę, ypač pabrėžiant prekybos žmonėmis bei
šeiminio smurto problemas. ARETUSA nariai parengė poveikio darymo planą Europos
Parlamento nariams, taip pat buvo aptartas bendras poveikio planas vietines valdžios
institucijoms, paruoštas ir išplatintas atviras laiškas/kreipimasis į Prancūzijos valstybę dėl
jos prezidentavimo Europos Sąjungoje laikotarpiu užsibrėžtų tikslų nepasiekimo.
Darbinių susitikimų metu organizacijos partneriai dalinosi tiek informacija apie situaciją
lyčių lygybės srityje savo šalyse bei gerąja patirtimi. Siekiant pristatyti organizaciją
plačiajai visuomenei surengta tarptautinė konferencija Budapešte.
SADM skyrus paramą projektui „Būk stipri, būk protinga!“ inicijavome prevencijos
akciją prieš prekybą žmonėmis ir organizavome 7 informacinius seminarus rizikos
grupės merginom ir vaikinams bei socialiniams darbuotojams dirbantiems su jais
Lietuvos regionuose. Renginiuose dalyvavo 15 vaikinų ir 74 merginos. Motinos ir vaiko
pensiono pagalba sukurtos metodikos partnerėms organizacijoms („Moterų informacijos
centras“ ir „Nendrė“), kuriomis vėliau galės pasinaudoti ir kitos organizacijos norinčios
pradėti veiklą šioje srityje ar jau veikiančios bet neturinčios metodikų.

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
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problema. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas gali padėti sukurti lanksčią
ekonomiką ir tuo pačiu gerinti moterų bei vyrų ekonominę nepriklausomybę bei
gyvenimo kokybę. Todėl tiek moterys, tiek vyrai gali lengviau patekti ir išlikti darbo
rinkoje. Taip visapusiškai išnaudojamas darbo jėgos potencialas, didinamas šalių
konkurencingumas, tačiau tokia politika turi būti vienodai taikoma ir moterims, ir
vyrams.
Nuo 2004 metų Moterų informacijos centras įgyvendino EQUAL programos projektą
„FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“. 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. Pasibaigus projektui pailginto darbo grupės ir pagalbos šeimai
modelis veikia ir toliau.Daugiau apie informacijos galima rasti internetinėje svetainėje:
www.lygus.lt/seimairdarbas, kurioje pateikta informacijos apie projektą, jo vykdymą,
tarptautinį bendradarbiavimą bei atitinkamoms šeimoms vertingų duomenų, patarimų,
kitos informacijos.
EB iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijos („FORWARD! Šeima ir darbas –
suderinami“; „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“, „Kompetencijų
pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinamumo galimybių plėtrai“; „Per technologijas –
žinojimo ir darbo link“) sudariusios teminį tinklą „Šeima ir darbas – suderinami“,
pasiremdamos išbandytomis inovacijomis 2004-2008 metais, parengė ir pristatė Darbo ir
šeimos derinimo modelio metmenis, taikytinus mūsų valstybėje, kurias pasiremiant buvo
rengiamas 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės „Šeimos
ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“.

IV.

Moterų įgalinimo programa

Ištisus metus Moterų ir vystymosi forumo FOKUS (Norvegija) finansinės pagalbos
dėka, septynios Mykolo Romerio bei Vilniaus universiteto teisės studijų studentės – MIC
savanorės Lietuvos gyventojams teikė nemokamas teisines konsultacijas šeimos, darbo
teisės, smurto šeimoje ir kitais aktualiais 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, prašymus valstybės institucijoms ir įstaigoms, sutartis ir kitus
dokumentus. Per 2008 m. buvo suteikta 114 nemokamų teisinių konsultacijų moterims.
Moterų informacijos centras, kaip
partneris nuo 2006 metų dalyvavo
projekte Moterų užimtumo skatinimas
informacinės
visuomenės
plėtros
kontekste pagal BPD 2.3. priemonę.
Projekto įgyvendinimo metu 2007
metais buvo sukurta ir dvejuose
miestuose - Alytuje ir Utenoje
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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. Įgyvendinant projektą nebuvo apsiribota vien
nuotoliniais mokymais, taikytos kompleksinės poveikio priemonės. 2007-2008 metais
Alytuje ir Utenoje buvo surengtos „Darbo mugės“, į kurias pakviesti regionų darbdaviai,
vyko informaciniai seminarai darbdaviams, diskutuojama apie galimybes užtikrinti
lygias sąlygas darbuotojams, supažindinama su lanksčiomis darbo organizavimo
formomis, lyčių lygybės klausimais teisinio reguliavimo srityje, skatinama darbdavių
nuostatų ir stereotipinių požiūrių kaita. Taip pat suorganizuoti darbiniai seminarai
„Moteris ir darbas informacinėje visuomenėje“, skirti tikslinių regionų moterų užimtumo
problemų analizei ir sprendimui. Paruoštas leidinys pristatantis geriausius projektinės
patirties pavyzdžius.

V.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Demokratinėje visuomenėje yra svarbu siekti kuo lygesnio politinės jėgos
pasiskirstymo tarp moterų ir vyrų. Nepaisant susiklosčiusios moterims nepalankios
padėties tiek politinėse partijose, tiek ir visuomenėje, moterys vis tiek yra linkusios
aktyviai dalyvauti politinėje veikloje ir siekti politinės karjeros.
Kodėl didžioji Europos parlamentarų dauguma dėvi kostiumą ir ryši kaklaraištį?
Kaip tai susiję su “demokratijos deficitu”? Ką patiria moterys, kurios pasiekia
aukščiausius sprendimų priėmimo postus? Kas pasikeistų Europos Sąjungoje jei
valdžioje būtų 50% moterų? Kad atsakyti į šiuos klausimus Europos moterų lobistinė
organizacija (EWL) ir Moterų informacijos centras 2008 metais kvietė prisijungti prie
Europinės kampanijos „Demokratija Europoje nebus šiuolaikiška be lyčių lygybės“.
Kampanijos tikslas – siekti, kad kuo daugiau moterų užimtų vadovaujančias pozicija tarp
Europos politikų ir kviesti moteris aktyviai balsuoti sekančiuose Europos rinkimuose.
2008 m. rugsėjo mėn. kampanija prasidėjo Briuselyje organizavus diskusiją vedamą
Margot Wallström (Europos komisijos vice-prezidentė), dalyvaujant gerai žinomiem
politikams: Emma Bonino (Italijos senato vice-prezidentė, buvusi Europos komisijos
narė), Zita Gurmai ir Diana Wallis (Europos parlamento narės).
Moterų informacijos centras, kartu su Kauno moters užimtumo ir informacijos centru
įgyvendindamas projektą „Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo
lyčių atstovavimo“ (BPD 2.3 priemonė) sukūrė moterų politikių duomenų bazę, kurią
galima rasti adresu: www.lygus.lt. Šiuo metu surinkta informacija apie 300 Lietuvos
moteris politikes arba politika aktyviai besidominčias moteris.
2008 m. vasarą Moterų informacijos centras baigė įgyvendinti projektą pagal BPD
2.3 priemonę - „Darom verslą!“ (Moterų verslumo skatinimas Vilniaus, Klaipėdos ir
Ignalinos apskrityse siekiant lygių galimybių užtikrinimo verslo ir užimtumo srityse).
Projekto metu organizuotuose mokymuose dalyvavo 182 moterys – pradedančios ir
pažengusios verslininkės iš 3 Lietuvos regionų. Moterų verslumo skatinimas siekiant
lygių galimybių ekonominėje veikloje – tai nauja veiklos sritis todėl MIC šį projektą
laiko vienu iš įdomiausių ir vienu iš sėkmingiausių savo projektų. Siekėme įgalinti
Lietuvos moteris užimti lygiateisę vietą darbo rinkoje suteikiant reikalingų žinių bei
skatinant jų norą pradėti ar vystyti savo verslą. Džiaugiamės puikiais projekto rezultatais
ir dalyvių atsiliepimais apie projekto naudą.
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“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!...”

Mūsų pastangos neliko nepastebėtos - 2008 pavasarį projektas išrinktas vienu
sėkmingiausių Lietuvoje, o Europos Socialinis Fondas sukūrė trumpą informacinį filmą.
Daugiau apie projektą www.lygus.lt/daromversla

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.
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.
Pagal GRIUNTVIG projektą „FEMINA: moterų susitikimai Anatolijoje“ MIC
atstovės vyko į partnerių iš Graikijos ir Turkijos susitikimą, kurio metu pristatyta MIC
veikla, pasiekimai ir patirtis kovojant prieš smurtą prieš moteris bei prieš prekybą
moterimis ne tik NVO bet ir regiono valdžios atstovams. Diskutuojama kaip skirtingų
kultūrų kontekste galima efektyviai spręsti moterims svarbias problemas.

Darbuotojos:
Valdyba:
Ugnė Siparienė - pirmininkė
Nijolė Dirsienė
Birutė Jatautaitė
Kornelija Mačiulienė
Brigita Palavinskienė
Jūratė Tamošaitytė - revizorė
Olga Meščeriakova

Jūratė Šeduikienė - direktorė
Audronė Čerskytė - teisininkė
Dovilė Petrauskaitė – teisininkė
Dovilė Rūkaitė - projektų vadovė
Indrė Ivanauskaitė-Vindašiuvienė –
projektų vadovė
Jolanta Kapustaitė – projektų vadovo
asistentė
Liucija Popovič – finansininkė

8

Savanorės 2008:

Rėmėjai 2008:

Lina Riepšaitė
Miglė Matelionytė
Ona Vinklerienė
Roberta Kairytė
Rugilė Butkevičiūtė
Inesa Ulevičiūtė
Inga Embrektaitė
Greta Krulytė
Janina Dičiūtė
Giedrė Purvaneckienė
Julija Karavdina
Kristina Gramauskaitė
Dovilė Gaidelytė

Europos komisija
Europos moterų lobistinė
organizacija
Moterų ir vystymosi forumas,
FOKUS, Norvegija
Nyderlandų karalystės ambasada
Lietuvoje
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Švietimo mainų paramos fondas
UAB Jaukus namas

Pajamos iš viso: 1 201 469 Lt.
Tame tarpe:
2% pajamų mokesčio iš Lietuvos gyventojų - 4827 Lt.
Gauta parama iš verslo įmonių ar privačių asmenų – 7526 Lt.
Pajamos iš ūkinės-ekonominės veiklos - 1509 Lt.
Išlaidos:
Veikloms – 844 771 Lt.
Darbo užmokesčiui (7 darbuotojai) – 299201 Lt.
Biuro išlaikymui – 43635 Lt.
Iš viso: 1 187 607 Lt.

Ataskaita patvirtinta MIC visuotinio narių susirinkimo (konferencijos)
2009 04 29

MIC direktorė

Jūratė Šeduikienė

9

