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Moterų informacijos centro 2010 metų veiklos ataskaita 
 

SANTRUMPOS: 

 

ARETUSA - Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo 

tikslais 

BPD - Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas 

DAPHNE – DAPHNE III programa prieš smurtą prieš moteris ir vaikus  

EB – Europos bendrija 

ENATW – Europos tinklas prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais 

(European Network Against Trafficking in Women for sexual exploitation) 

EMLO - 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 

MGŽ – Moterų genitalijų žalojimas 

 

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 - 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 „LYGUS“  

www.lygus.lt, kuriame kaupiama informacija apie lyčių lygybę, moteris politikoje, 

valdyme, versle, smurtą prieš moteris bei moterų sveikatą, šeimos bei darbo pareigų 

derinimą 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   

 

http://www.lygus.lt/
http://www.lygus.lt/leidiniai.php
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2010 metais Moterų informacijos centro atstovės dalyvavo įvairių valstybės 

institucijų darbo grupių ir kitų organizacijų veikloje:   

  Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 -2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo 

priežiūrai atlikti narys;  

 Tarpinstitucinės darbo grupės nacionaliniam įgyvendinimo planui parengti narys; 

 Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos narys; 

 Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo narys; 

 Gender equality working group of the community of democracies 

 Europos moterų lobistinės organizacijos valdybos narys; 

 NVO vystomojo bendradarbiavimo platformos narys; 

 Europos tinklo prieš prekybą moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais 

ARETUSA narys. 

 Koalicijos „Šeiminiam smurtui - NE“ narys 

 

2010 m. Moterų informacijos centras vykdė šias programas: 
- smurto prieš moteris įveikimo; 

- prekybos moterimis prevencijos; 

- šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo; 

- moterų įgalinimo; 

- moterų verslumo skatinimo; 

- moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo; 

- visuomenės švietimo. 

 

I. Smurto prieš moteris įveikimo programa 

 

 
 

 
2010 metais kaip ir kiekvienais metais Centras skyrė didelį dėmesį smurto šeimose 

problemai spręsti.  Smurtą patiria kas trečia Lietuvos moteris. Tačiau tik labai maža dalis 

nusprendžia su smurtu nesitaikstyti. Psichologinė, seksualinė, ekonominė, fizinė prievarta 

– tokia dažna ir taip įaugusi į kraują, kad daugelis jos net neatpažįsta ir priima kaip 

normą. Šiemet MIC kartu su kosmetikos kompanijos AVON „Moterų labdaros fondu“, 

žurnalu „Moteris“ bei koalicijos „Šeiminiam smurtui – NE“ partneriais organizavo 2010 

metų 16 aktyvumo dienų renginius, kuriais siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į smurtą 

prieš moteris šeimoje. Norime pasidžiaugti, kad su kiekvienais metais renginių geografija 

plečiasi ir sulaukiame vis didesnio susidomėjimo bei palaikymo. 
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Vilniuje 16 aktyvumo dienų renginius pradėjome lapkričio 25 d. (laisvalaikio ir prekybos 

centre „Panorama“) socialine akcija – paroda „Suknelių istorijos“. Šios parodos esmė – 

tikros tikrų moterų smurto šeimoje istorijos. Jos tikslas -  padėti suvokti, kad smurtas 

šeimoje būna pačių įvairiausių formų, o smurtą patyrusios moterys – visų socialinių 

sluoksnių, kaip ir suknelės, kurios iliustravo parodoje eksponuotas istorijas. Parodoje 

pristatytos dvidešimt istorijų, atskleidžiančių realias smurtą patyrusių lietuvių moterų 

patirtis, kurias iliustravo ant molbertų eksponuotos įvairios suknelės. Jas išgirdo ir užrašė 

su smurto aukomis dirbančių organizacijų darbuotojai. Tokio atvirumo, kurį  šiose 

istorijose demonstruoja jų herojės, kaina – be galo didelė. O jų paviešinimo tikslas – kad 

kiekviena galėtume drąsiai pasakyti „Aš nesu trečia“.  

 

„Tiek istorijos, tiek suknelės yra labai skirtingos, kaip ir moterys, kurios yra patyrusios 

smurtą. Pastebėjome, kad daugelis galvoja, jog smurtas prieš moteris egzistuoja tik 

skurdžiau gyvenančiose šeimose ar provincijoje. Iš tiesų jis paplitęs visuose socialiniuose 

sluoksniuose, visoje šalyje. Be to, smurtą moterys patiria ne tik fizinį, bet ir psichologinį, 

ekonominį“, - sakė parodą inicijavusios asociacijos „Moterų informacijos centras“ 

direktorė Jūratė Šeduikienė.  

 

 

 
 

 

 

Akcijai skirti renginiai Vilniuje neapsiribojo tik paroda. Nuo gruodžio 25 d. kino centre 

„Skalvija“ buvo demonstruojami nemokami kino seansai: „Lilija amžinai“, „Mergina 

drakono tatuiruote“, „Pagrobimas“, dedikuotas Elfų teatro spektaklis „Tu šiandien dar 
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neverkei, kale, arba tikroji Eglės Žalčių karalienės istorija”. Minėti kino filmai buvo 

rodomi ir Kaune, Marijampolėje, Alytuje, Klaipėdoje, Vilkaviškyje.  Klaipėdoje, 

Marijampolėje ir  Vilkaviškyje taip pat buvo eksponuojama paroda „Suknelių istorijos“.  

Aktyvumo dienas Vilniuje vainikavo gruodžio 2 d. vykusi tarptautinė konferencija 

“Gender based violence. Countries experiences”. Akcijos uždarymas (2010 12 16) - 

nemokamas vienos ryškiausių Europos režisierių Susanne Bier filmo ,,Geresniame 

pasaulyje" kino seansas - tai Europos šalių kino forumo ,,Scanorama” ir Moterų 

informacijos centro dovana moterims, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į 

moterų kovą su smurtu bei taip paskatinti visas  Lietuvos moteris Šv. Kalėdas pasitikti 

geresniame pasaulyje. Renginį organizavo Europos šalių kino forumas ,,Scanorama", 

,,Moterų informacijos centras" ir žurnalas ,,Moteris". 

 

Tęsiame informacinę kampaniją END FGM European campaign kartu su išsiplėtusiom 

partnerių gretomis įvairiose Europos šalyse. Artėjant Jungtinių tautų Generalinės 

Asamblėjos aukščiausio lygio forumui 2010 m.  rugsėjo 20-22 dienomis kreipėmės laišku 

į LR Užsienio reikalų ministeriją reikšdamos  mūsų susirūpinimą dėl moterų padėties ir 

Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. 2000 metais Jungtinių Tautų tūkstantmečio viršūnių 

susitikime 189 pasaulio valstybės tarp jų ir Lietuva, patvirtino Tūkstantmečio vystymosi 

tikslus (TVT), kuriuos įsipareigojo įgyvendinti iki 2015 metų. JT pripažįsta, kad visų 

formų prievarta moterų atžvilgiu, taip pat ir Moterų lyties organų žalojimo praktika kelia 

rimtą grėsmę keleto TVT siekių įgyvendinimui.  

 

 

 

 

2010 m. vasario 12 d. Moterų 

informacijos centras organizavo 

informacinį seminarą  apie moterų 

genitalijų žalojimo reiškinį ir dvejų 

dokumentinių filmų peržiūrą. Pranešimą 

skaitė viešnia iš Airijos - Salome 

Mbugua, AkiDwA direktorė. Renginys 

bei MGŽ problema sulaukė didelio 

susirinkusiųjų susidomėjimo nes ši 

problema visai nėra žinoma Lietuvos 

auditorijai. Susirinko sveikatos 

apsaugos specialistai, socialiniai 

darbuotojai, raudonojo kryžiaus 

atstovai. Diskusijų metu sužinojome, 

kad ir mūsų šalyje yra užfiksuoti  du 

MGŽ atvejai atvykėlių iš trečiųjų šalių 

tarpe. 
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Š.m. lapkričio 25 d. startavus 16 aktyvumo dienų socialinės kampanijos renginiams MIC 

kartu su partneriais pradėjo „Pasirašyk ant rožės žiedlapio“ kampaniją, kurios metu 

sulaukėme nemažai palaikančių MGŽ netoleravimo idėją. 

 

Įgyvendinant projektą „Per žinojimą - į 

gyvenimą be smurto!“ išleistas leidinys 

„Smurtas šeimoje“ , kuriame pateikiama 

informacija kas yra smurtas šeimoje, 

kokie veiksmai, elgesys laikomi smurtu, 

kaip smurtas šeimoje yra 

reglamentuojamas Lietuvoje, taip pat 

informacija kokias teise ir galimybes turi 

moteris patyrusi smurtą, kur kreiptis ir kt. 

Taip pat pateikiami ir procesinių 

dokumentų pavyzdžiai. Leidinys išleistas 

3 kalbomis: lietuvių, rusų ir lenkų 

 

 

 

2010 m. Moterų informacijos centras toliau tęsė sėkmingą bendradarbiavimą su 5 

partneriais (iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Graikijos) įgyvendindamas projektą 

„X generation till non violent relations“ siekiant skatinti nediskriminuojančią politiką ir 

lyčių lygybę Europos lygmenyje. Šešių partnerių bendradarbiavimas išsivystė į efektyvų 

veiksmų planą, kuris turėtų padėti išvengti visų rūšių smurto, kurį patiria šių laikų post 

modernios visuomenės jaunos moterys privačioje ir viešoje sferoje. Tai yra pristatoma  

dviejų metų bendradarbiavimo rezultate - žinyne „Nauja karta – santykiai be smurto”. 

Žinynas apima geriausių šešių Europos šalių praktikų straipsnius apie tai kaip įvairios 

organizacijos kovoja su smurto prieš moteris (SPM) problema. Straipsniai buvo sukurti, 

kad būtų galima analizuoti ir gerinti kiekvienos šalies socialinę aplinką, surasti 

sprendimus specifinėms struktūrinėms problemoms, politinėm ir vadovavimo sritims, taip 

pat pasidalinti savo patirtimi su kitais profesionalais, kovojančiais su smurtu prieš 

moteris. Siekiant geriau perteikti patirtį kartu su žinynu išleistas ir DVD, papildantis bei 

iliustruojantis informaciją pateikiamą knygoje. 

Moterų informacijos centras kaip projekto partneris taip pat išleido knygą „Našlaičių ir 

tėvų globos netekusių vaikų integravimas į visuomenę“ skirtą pedagogams, socialiniams 

darbuotojams bei kitiem specialistams dirbantiems su jaunomis merginomis dienos 

centruose ar vaikų namuose. Daugelis jų yra našlaitės, kurioms trūksta socialinių įgūdžių, 

jos nėra pilnai pasiruošusios savarankiškam gyvenimui, o taip pat priklauso rizikos 

grupei, galinčiai patirti smurtą. Leidinio autorius stengiasi pateikti kuo išsamesnius ir 

detalesnius patarimus, kaip galime padėti našlaitėms integruotis į visuomenę ir tapti 

stipriomis savarankiškomis asmenybėmis, taip pat gebančiomis atskirti smurtą ir tarti jam 

NE! 
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II. Prekybos moterimis prevencijos programa 

 

 
Prekyba žmonėmis yra 

vienas iš šiurkščiausių 

žmogaus teisių 

pažeidimų. Pagrindinė 

MIC ilgametė veikla  

šioje programoje - 

prekybos moterimis 

prevencija 

 
 

Nyderlandų  karalystės ambasada Lietuvoje 2009 m. Moterų informacijos centrui suteikė 

paramą, kurios dėka buvo sukurti 4 įsimintini vaizdiniai jaunimui, prekybos prieš moteris 

ir merginas tema. Pasibaigus sėkmingam keturių įspūdingų plakatų eksponavimui 

Lietuvos spaudoje bei gatvės stenduose pratęsėme bendradarbiavimą su Nyderlandų 

karalystės ambasada ir 2010 m. rugpjūčio mėnesį du iš keturių vaizdinių buvo pritaikyti ir 

kabėjo kaip plakatai viešojo transporto stotelėse. Vilniečiai bei dar 11 Lietuvos miestų 

(Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Tauragės, Utenos ir kt.) gyventojai ir miesto svečiai 2 

savaites galėjo matyti prekių vėžimėlio bei  jaunos merginos, kaip produkto įvaizdžius. 

 

Centras įgyvendindamas projektą „Mapping of Victims of trafficking for labour 

exploitation“, kuris nukreiptas prieš prekybą moterimis ir vaikais priverstinio darbo 

tiksliais,  parengė nacionalinį tyrimą tema „Priverstinio darbo paplitimas Lietuvoje“.  

 

Vykdant tyrimą paaiškėjo, jog: 

 Daug žmonių vergiško darbo dar nepripažįsta ar dėl tam tikrų stereotipų nenori sieti 

su prekybos žmonėmis nusikaltimu, todėl teismų tokios bylos dažniausiai nepasiekia ir  

teismų praktikos susijusios su priverstinio darbo nusikaltimais Lietuvoje nėra. 

 Išnaudojimo priverstiniam darbui aukomis tampa ne tik moterys, kurios dominuoja 

seksualinio išnaudojimo sferoje, bet ir vyrai bei vaikai. 

 Prekybos žmonėmis aukomis dažniausiai tampa jaunos merginos, kurios neturi 

socialinių įgūdžių savimi pasirūpinti, turinčios žemiausią išsilavinimą. Tačiau 

ekonominės krizės metu pastebimas išsilavinusių aukų skaičiaus augimas, kurį lemia 

aukštas nedarbo lygis, konkurencija darbo rinkoje, kuomet patirties neturintys išsilavinę 

jaunuoliai yra priversti konkuruoti su darbo netekusiais, bet didelę patirtį sukaupusiais 

vyresnio amžiaus žmonėmis. 

 Pagrindinės asmenų išnaudojimo priverstiniam darbui sritys apima agrokultūrinę 

sferą, statybų sektorių, namų valymo, priežiūros  sritis. 

 Socialinę pagalbą teikiančios institucijos yra per mažai matomos arba rodo per mažai 

iniciatyvos padėti užsieniečiams integruotis į visuomenę, bei juos apsaugoti nuo galimo 

išnaudojimo ir neturi reikiamų žinių kaip padėti nuo priverstinio darbo nukentėjusiems 

imigrantams. 
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III. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo programa 

 
Šiandien, kai ir vyrai, ir moterys vienodai dalyvauja darbo rinkoje, kurioje vyrauja 

ilgų darbo valandų, intensyvaus darbo tempo ir aukštų darbo kokybės reikalavimų, naujų 

technologijų diegimo kultūra, šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus ar 

globojančioms senyvo amžiaus ar neįgalius artimuosius, dažnai iškyla darbo ir šeimos 

pareigų suderinimo dilema. 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. 

 

2010 m. Moterų informacijos centras kartu su Tauragės rajono Tarailių pagrindine 

mokykla įgyvendina projektą „Šeima ir darbas: siekime darnumo kartu!“. Projekto 

tikslas: sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims, 

turintiems vaikų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių 

darboviečių kūrimąsi regionuose.  

Moterų  informacijos centras, kaip partneris turintis didelę patirtį šioje srityje taip 

pat dalyvauja projektų „Pagalba akluosius ir silpnaregius prižiūrintiems darbingiems 

asmenims“, Sąlygų sudarymas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui Pasvalio r.“, 

„Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino m. įmonėse ir įstaigose“, „Mokyklų 

pagalba darbingiems tėvams“ įgyvendinime. Centras šiuose projektuose atsakingas už 

darbdavių , darbuotojų ir savivaldybių atstovų mokymus temomis: „Moterų ir vyrų lygios 

galimybės darbo rinkoje bei šeimai palankių priemonių parinkimas ir taikymas“, 

„Lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas“, „Šeimos ir darbo pareigų 

derinimas“; bei tikslinės grupės mokymus temomis: „Būk aktyvus ir matomas darbo 

rinkoje“ bei „Šeimos ir darbo pereigų derinimas“.  

 

IV. Moterų įgalinimo programa 

 
Jau 7 metus Mykolo Romerio bei Vilniaus universiteto teisės studijų studentai – MIC 

savanoriai Lietuvos gyventojams teikia nemokamas teisines konsultacijas šeimos, darbo 

teisės, smurto šeimoje ir kitais aktualiais klausimais. Moterys iš kitų Lietuvos miestų (ne 

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

būtinybei, teisės studentai padėdavo parengti ieškinius teismui - sutvarkydavo kitus 

procesinius dokumentus, prašymus valstybės institucijoms ir įstaigoms, sutartis ir kitus 

dokumentus. Per 2010 m. buvo suteikta 233 nemokamos teisinės konsultacijos.  

 

Projekto „Per žinojimą - į gyvenimą be smurto!“   įgyvendinimo laikotarpiu sulaukėme 

daugiau interesančių, norinčių gauti nemokamą teisinę konsultaciją, nei buvo numatyta 

rengiant paraišką. Daugumą moterų domino šeimos teisės klausimai: santuokos 

nutraukimas, vaikų išlaikymas ir pan. Reikėtų pažymėti, kad žymiai padaugėjo klausimų 

dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo, taip pat didelė dalis moterų domėjosi 

savo turtinėmis teisėmis po santuokos sudarymo bei jos nutraukimo. Deja išlieka 

tendencija, kad moterys nežino savo teisių, ypač turtinių ir dažnai dėl nežinojimo 

nukenčia. Dažniausia pasitaikanti situacija, kad santuokoje įgytas turtas yra laikomas 

sutuoktinio nuosavybe nors teisiškai jis yra abiejų sutuoktinių nuosavybė, o ir faktiškai jį 
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įsigyjant prisidėjo ir sutuoktinė. Visgi džiugu kad moterys aktyviau domisi savo teisėmis 

ir nebepasitiki paplitusiais „gandais“. Sulaukėme nemažai interesančių, kurios susidūrė 

su smurto šeimoje problema. Dalis besikreipiančių buvo tretieji asmenys, o ne moterys 

patiriančios smurtą. Tai rodo visuomenės nuomonės kaitą, kad smurtas šeimoje nėra vien 

tik dviejų žmonių reikalas, kuris nepaliečia kitų. Moterys kreipėsi ir kitais klausimais 

sandorių sudarymo, mokestiniais ir pan. Šiuo projekto metu buvo bandoma praplėsti 

nemokamų teisinių konsultacijų teikimą geografiniu aspektu. Tačiau čia konsultacijų 

buvo suteikta mažiau nei buvo planuota. Manome, kad dėl vyraujančios visuomenės 

nuomonės apie smurtą šeimoje bei stereotipų, ypač gajų mažesniuose miestuose, moterys 

nesiryžo kreiptis teisinės pagalbos. Dalis besikreipusių nurodė, kad ir jos abejojo, nes 

bijojo, kad apie kreipimąsi informacija gali pasklisti ir sukelti neigiamą kaimynų, 

bendradarbių ir kitų reakciją. 

 

Moterų informacijos centras taip pat pradėjo sėkmingą bendradrabiavimą su internetiniu 

žurnalu moteris.lt. Žurnalas suteikė galimybę moterims užduoti teisinį klausimą 

specialistui, į kurį atsakydavo Moterų informacijos centro teisininkė. Visi klausimai-

atsakymai yra viešai prieinami internetiniame žurnale moteris.lt 

 

 

V. Moterų verslumo skatinimo 
 

 Darbo vietų kūrimas tiesiogiai įtakoja kiekvienos šalies ekonomikos augimą. iš darbo 

rinkos greičiausiai „iškrinta“ moterys. Moterų verslumo skatinimas yra labai svarbi 

prevencinė priemonė – jos finansinio savarankiškumo užsitikrinimui. 

2009-2012 metais Moterų informacijos centras įgyvendindamas projektą „Darom verslą 

2009“ (Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas 10 Lietuvos rajonuose siekiant mažinti 

socialinę atskirtį) siekia įgalinti Lietuvos moteris, patiriančias socialinę atskirtį, užimti 

lygiateisę vietą darbo rinkoje, suteikiant reikalingų žinių bei skatinant jų norą pradėti ar 

vystyti savo verslą ar susirasti norimą darbą. Moterys skatinamos tapti finansiškai 

stipriomis, susirasti norimą darbą, plėsti ar pradėti savo verslą, kurti naujas darbo vietas 

Druskininkų, Jonavos, Skuodo, Pasvalio, Rokiškio, Marijampolės, Jurbarko, Mažeikių ir 

Šalčininkų rajonuose bei Visagine.  

Norime pasidžiaugti, jog mokymų metu jau įsidarbino 28 moterys.  Kol kas 

informacijos, kad kuri nors iš moterų būtų sukūrusi verslą neturime, tačiau kadangi verslo 

kūrimas užtrunka tikimės, kad projektui baigiantis kelios moterys oficialiai įregistruos 

savo verslus, nes puikių verslo idėjų tikrai turi nemaža dalis moterų, užsidegimo jas 

įgyvendinti taip pat. Viena mokymų Druskininkuose dalyvių nepabūgo viena savo 

jėgomis kurti asociaciją, šiuo metu moteris kreipėsi į MIC prašydama pagalbos tinkamai 

surašyti asociacijos įstatus. Ši asociacija turėtų dirbti su socialiniais projektais, todėl 

projekto organizatoriai labai džiaugiasi galėdami padėti įgyvendinti savo svajonę sukurti 

asociaciją, įdarbinti žmones bei  realizuoti save pagelbėjant kitiems žmonėms. Apie vieną 

iš mokymų Druskininkuose dalyvių  p. Aušrą ir jos turimą besiplečiantį verslą buvo 

parašytas ne vienas straipsnis spaudoje ir internetiniuose portaluose. 

Projekto mokymų metu dalyvės gauna ne tik visapusiškų žinių kaip kurti nuosavą verslą 

ar tvirčiau jaustis darbo rinkoje bet ir bendrauja viena su kita. Moterims yra būtina 

bendrauti viena su kita, nes uždariusios namie ir mažai bendraudamos su aplinkiniais jos 

yra linkę greičiau susirgti depresija, didėja jų socialinė atskirtis, mažėja pasitikėjimas 

savimi, ko pasekoje jos nebetiki savo verslo idėjomis ir nebenori jų įgyvendinti, nėra 
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skatinamos susirasti naują darbą. Projekto mokymų metu moterys daug bendrauja viena 

su kita ne tik kavos pertraukėlių, pietų ar vakarienės metu bet taip pat ir visų mokymų 

metu grupelėse atlikdamos įvairias užduotis. Projekto organizatoriai džiaugiasi galėdami 

pranešti, kad Šalčininkuose, Rokiškyje bei Druskininkuose susikūrė neformalūs mokymų 

dalyvių klubai, moterys kartu švenčia įvairias šventes, gimtadienius, susitinka ir 

organizuoja pasisėdėjimus viena pas kitą, kurių metu diskutuoja ne tik apie verslo 

sukūrimą ar savo pasiekimus, bet ir apie kitas joms aktualias problemas. 

Įvertinimas: 2010 m. pabaigoje projektas sulaukė didžiausio ekspertų įvertinimo ir 

rungėsi dėl Lietuvos gyventojų palaikymo  konkurse „Europos burės 2010“ nominacijoje 

„už socialinės integracijos skatinimą“. Konkurse nuo pirmosios vietos atsilikęs vos 130 

balsų projekto organizatoriai gavo LR Finansų ministrės padėką už pastangas 

įgyvendinant projektą, kuris teikia šaliai apčiuopiamą naudą. 

Projektą „Darom verslą“ (Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas Baltarusijoje) Moterų 

informacijos centras įgyvendino kartu su partneriu – Baltarusijos nevyriausybine 

organizacija - „Pravovaja iniciatyva“. Mokymai Minske sulaukė nemažo moterų 

susidomėjimo. Organizatoriai 20 moterų/dalyvių turėjo atrinkti analizuojant ir vertinant 

net 77 per du mėnesius gautas anketas.  

Mokymų metu dalyvės aktyviai dalyvavo darbo grupėse, praktinėse užduotyse, 

modeliavo galimo verslo planus, pristatė savo turimas idėjas viena kitai bei lektoriams. 

Dalyvės sužavėjo savo aktyvumu, entuziazmu kurti savo verslą ne vien todėl, kad 

užsidirbtų kuo daugiau pinigų, bet dėl siekio save realizuoti. 90% mokymų dalyvių į 

mokymus atėjo turėdamos konkrečią verslo idėją ir norėdamos įgyti daugiau žinių, 

profesionalių patarimų, kurie padėtų sumažinti riziką kuriant verslą ir labiau pasitikėtų 

savo jėgomis. Mokymų metu moterys gavo visapusiškas žinias reikalingas kiekvienam 

pradedančiam verslininkui, aptarė verslo teisės aspektus, klausė kaip tinkamai tvarkyti 

finansus, pristatyti save ir savo prekę, lyderystės pagrindų. 

 

Mokymams pasibaigus buvo aiškiai matyti, kad tokio pobūdžio projektus Baltarusijoje 

galima laikyti inovacija, kad moterims jie yra reikalingi, todėl gavus finansavimą bus 

stengiamasi organizuoti ilgalaikius verslumo skatinimo mokymus ne tik Minske, bet ir 

kituose didžiausiuose Baltarusijos miestuose.  

 

 

VI. Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas 
  

Nors moters vaidmuo visuomenėje ir šeimoje kinta, tačiau veikiant stereotipams, tai 

vyksta labai lėtai. Viešai teigiamos lygios moters ir vyro pareigos šeimoje, remiantys 

tyrimais, lieka vis dar deklaratyvios, pagrindinę darbų dalį atlieka moterys, vyrai nesiima 

visiškos atsakomybės. 

 

Įgyvendindamas šią programą Moterų informacijos centras 2010 metais trijose 

savivaldybėse organizavo diskusijas tema „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų 

stiprinimas darbo rinkoje ir viešajame gyvenime“, parengė mokymo programą tema 

„Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų užtikrinimo svarba teikiant socialines 

paslaugas“, bei 4 rajonuose vedė mokymus vaikų globos įstaigų darbuotojams.  

 

Moterų informacijos centras, kaip nacionalinės lygybės ir įvairovės forumo narys 

aktyviai dalyvavo jo veikloje. Buvo paruoštos apžvalgos apie moterų padėtį politikoje, 
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švietime, šeikos ir darbo derinimo, smurto prieš moteris ir pan. sferose, dalyvauta radio 

laidoje.  

 

 

VI. Visuomenės švietimo programa 

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. 

  

Šiais metai baigėme  poros metų bendradarbiavimą su Turkijos ir Graikijos 

organizacijomis pagal Griuntvig programą. Projektas buvo pripažintas geriausiu Turkijos 

– projekto koordinatorės šalies Nacionalinėje agentūroje. 2010 m.  gegužės mėnesį 

Turkijoje vyko paskutinis partnerių susitikimas- paroda, kurios metu visos šalys pristatė 

savo geriausius projektus, informacines kampanijas bei šalies ar bendruomenės kultūrą.  

Susitikimų akimirkos užfiksuotos projekto puslapyje internete http://www.prj-aware.com/  

 

Partneriai vienbalsiai 

nutarė tęsti draugystę ir 

ruošti naujus projektus 

moterims 

bendradarbiaujant su 

kitomis Europos šalių 

organizacijomis.  

Parodos akimirkos 

Turkijoje: 

 

 
 

 

Projekto „Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką mechanizmo tobulinimas ir įdiegimas“ 

vieną iš veiklų – paskaitos neįgaliiųjų organizacijų nariams, neįgaliųjų darbdavių 

atstovams, darbo biržos bei savivaldybės atstovams. Šiuo projektu buvo siekiama 

diskutuoti neįgaliesiems aktualiomis temomis, bei paskatinti juos kurti diskusijų klubus 

siekiant juose kelti bei nagrinėji jiems aktualius klausimus. MIC atsižvelgdamas į 

tikslinės grupės poreikius įniciajavo diskusijas šiomis temomis: 

 Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką būdai (savanoriškas darbas, darbo paieškos būdai, 

socialinės įmonės kūrimas); 

 Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką tobulinimas, situacijos pristatymas; 

 Tarpinstitucinio bendradarbimo mechanizmo sukūrimo galimybės; 

 Diskusijų skirtų svarbiausioms problemoms išryškinti (neįgaliųjų veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai bei jų pakeitimai, ir kt.) bei neįgaliųjų integracijos klubo strateginiams tikslams ir 

uždaviniams aptarti moderavimas. 
Nagrinėjant šias temas buvo integruojamas moterų ir vyrų lygių galimybių aspektas.  

http://www.lygus.lt/
http://www.prj-aware.com/
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Valdyba: 

Ugnė Siparienė - pirmininkė 

Nijolė Dirsienė 

Birutė Jatautaitė 

Kornelija Mačiulienė 

Olga Meščeriakova 

Brigita Palavinskienė 

Jūratė Tamošaitytė – revizorė 

 

 

Darbuotojai: 

Jūratė Šeduikienė – direktorė 

Jurgita Pečiūrienė - projektų vadovė 

Dovilė Petrauskaitė – teisininkė, projektų 

vadovė 

Dovilė Rūkaitė -  projektų vadovė 

Rugilė Butkevičiūtė  - konsultantė, projektų 

vadovė 

Monika Būraitė - konsultantė 

Liucija Popovič – finansininkė 

 

Savanoriai 2010: 

Giedrė Purvaneckienė 

Audinga Bendaravičiūtė 

Ieva Puškoriūtė 

Greta Česnaitytė 

Monika Kazavičiūtė 

Edita Reistaitytė 

Gabija Andrijauskaitė 

Sandra Stankevičiūtė 

Lina Riepšaitė 

Ona Vinklerienė 

Rugilė Butkevičiūtė 

Vaidas Kazlauskas 

Vilma Matuliukštytė 

 

Rėmėjai 2010: 

Europos komisija 

Europos socialinis fondas 

Nyderlandų  karalystės ambasada Lietuvoje 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

AVON „Moterų labdaros fondas“ 

Lietuvos ambasada Baltarusijoje 

Švietimo mainų paramos fondas  

JAV Amerikos centras  

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansiniai 

mechanizmai, bendrai su Lietuvos Respublika 

Amnesty International Ireland 

Vilniaus I-asis soroptimisčių klubas 

 

Informaciniai remėjai:  
žurlalas „Moteris“, tinklapis moteris.lt,   
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Pajamos iš viso: 1 536 000 Lt. 

Tame tarpe: 

 

2% pajamų mokesčio iš Lietuvos gyventojų – 6 702Lt. 

Gauta parama iš verslo įmonių ar privačių asmenų – 13 683 Lt.  

Pajamos iš ūkinės - ekonominės veiklos – 28 254 Lt. 

 

Išlaidos: 

 

Veikloms – 1 087 731 Lt. 

Darbo užmokesčiui (8 darbuotojai) – 416 143 Lt. 

Biuro išlaikymui – 32 500 Lt. 

Iš viso: 1 536 374 Lt. 

 

Nuostolis: 3746,00 Lt.  

 

 

 

Ataskaita patvirtinta MIC visuotinio narių susirinkimo (konferencijos)  

2011 

 

 

MIC direktorė     Jūratė Šeduikienė 

 

 

 

  


