
Moterų informacijos centro 
2011 metų veiklos ataskaita



Misija

Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės 
klausimais, formuoti lyčių lygybės politiką bei 
skatinti jos plėtrą Lietuvoje. 



Tikslai

1. Siekti lyčių lygybės Lietuvoje;

2. Gerinti moterų padėtį viešame ir privačiame 
gyvenime;

3. Tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką.



Pagrindinės veiklos kryptys 2011

• moterų verslumo skatinimas;

• smurto artimoje aplinkoje prevencija;

• prekybos moterimis prevencija;

• šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas;

• moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas;

• visuomenės švietimas;

• Kūrybiškumo ugdymas.



Moterų verslumo skatinimas

„Darom verslą 2009“ (Moterų verslumo ir 
užimtumo skatinimas 10 Lietuvos rajonuose 
siekiant mažinti socialinę atskirtį).

Pagrindinis projekto tikslas: įgalinti Lietuvos 
moteris, patiriančias socialinę atskirtį, užimti 
lygiateisę vietą darbo rinkoje, pradėti ar 
vystyti savo verslą. 



Projekto geografija

• Pasvalys

• Rokiškis

• Šalčininkai

• Visaginas

• Druskininkai

• Marijampolė

• Mažeikiai

• Jonava 

• Jurbarkas

• Skuodas

• Kretinga



Mokymų etapai 2011:

Specialieji mokymai:

„Būk versli“ – 4 dienų mokymai moterims, 
norinčioms įkurti savo verslą arba pradėti 
individualią veiklą.

„Būk matoma darbdaviui“ 3 d. mokymai –
užsiėmimai, padėsiantis dalyvėms integruotis į 
darbo rinką, formuluojant reikiamus 
socialinius įgūdžius, skatinant aktyvumą 
visuomenės gyvenime, vystant gebėjimus 
naudotis užimtumo rėmimo bendrosiomis 
paslaugomis. 



Mokymų etapai 2011:

• Individualios ir grupinės specialistų 
konsultacijos.

• Apskritieji  stalai ir tarprajoniniai mokomieji  
seminarai. Tikslas – pasidalinti patirtimi, 
skatinti  dalyvių  bendruomeniškumą, 
bendraminčių tinklų kūrimą, neformalų  
bendravimą, pagalbą viena kitai ieškant darbo  
ar kuriant verslus. Išplėsti ir pagilinti mokymų 
metu įgytas žinias. 



Sukurti verslai

www.suripamoka.eu



KEMPERIŲ STOVYKLAVIETĖS 
PAJIEŠMENIUOSE 



eDu365

eDu365 - tobulėk kasdien
organizacija, teikianti seminarus ir mokymus. Remia 

jaunimo veiklas, susijusias su švietimu.



Kova su smurtu prieš moteris

“Jaunimas Jaunimui – Kartu mes galime 
pasipriešinti smurtui prieš  mergaites ir 
merginas” – tarptautinis projektas vykdomas 5se 
ES šalyse.

Pagrindinis projekto tikslas - kovoti su  smurtu 
prieš mergaites/merginas tarp paauglių kuriant 
saugią aplinką, kurioje jaunimas galėtų laisvai 
išsakyti savo požiūrį į smurtą,  paskatinti 
nepakantumą smurtui bei   suteikti galimybę 
jaunimui pačiam aktyviai kurti laisvą nuo smurto 
socialinę terpę sau ir  bendraamžiams.



Projekto veiklos 2011 metais

• Kiekybinio ir kokybinio tyrimo įgyvendinimas. 
Jo metu visose partnerių šalyse buvo 
kiekybiškai ir kokybiškai ištirtas jaunimo 
požiūris į smurtą lyties pagrindu, lyčių 
stereotipus.



Tyrimo rezultatai

Galite rasti čia.

http://www.lygus.lt/statistiniai-duomenys-ir-tyrimai/smurtas/


16 dienų prieš smurtą

Lapkričio 25d. Tarptautinė kovos su smurtu prieš 
moteris diena;

Gruodžio 10d. Žmogaus teisių diena .

Šios datos pasirinktos norint simboliškai 
susieti smurto prieš moteris problemą su 
žmogaus teisėmis taip pažymint jog smurtas 
prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas.



moteris“



Kelių 16 dienų prieš smurtą 
prieš moteris veiklų rezultatai



Trupametražių filmo konkurso 
„Kalbėkime apie smurtą prieš 

moteris“ dalyvių darbų peržiūra.

Lapkričio 25 d. 16 val. Nugalėtojų 
apdovanojimo vakaras. Laisvalaikio ir pramogų 
centras „Panorama“, Vilnius. (renginys 
nemokamas).

Lapkričio 25 d. 15 val. Laisvės al. 79, Kaunas. 
(renginys nemokamas)

Lapkričio 27 d. 14 val. Parko g. 16, 
Visaginas. (renginys nemokamas)



Nugalėtojo filmas:

Režisierius Marius Siparis

Filmą galite pamatyti čia.

http://www.youtube.com/watch?v=KWndrvhG5lI


Paroda “Moterys prieš smurtą”



„Moterys prieš smurtą“ 

Tikslas parodyti visuomenei smurto pasekmes ir 
pasakyti, kad smurtas nesirenka moters pagal jos 
amžių, profesiją, užimamas pareigas. Žinomos 
moterys nori parodyti, kad būtent taip atrodo 
smurtą patyrusi, įbauginta ir pagalbos laukianti 
moteris. Jos nebijodamos pasiryžo 
nusifotografuoti su „smurto žymėmis“, kurios 
grimu buvo sukurtos naudojantis tikromis 
ekspertizių ar abdukcijų nuotraukomis.





Rezultatai

Didelis spaudos dėmesys:

Apie 40 straipsnių įvairiuose portaluose ir 
laikraščiuose;

3 televizijos laidos;

Daugiau nei 500 000 pasiektų Lietuvos 
gyventojų.



Projektas “Information gates to 
woman”

Pagrindinis tikslas:Modernizuoti 
informacinį portalą moterims.



Mes atsinaujinome:



MIC socialinuose tinkluose



Rezultatai

• Atnaujintas informacinis portalas www.lygus.lt

• Sukurtas MIC socialinių tinklų profilis.

• Per pirmus 4 mėnesius pasiekta 20 000 
unikalių interneto vartojų.

http://www.lygus.lt/


Projektas “We are society too”

Projekto pagrindinis rėmėjas –
Nyderlandų karalystės ambasada 

Lietuvoje



Tikslas – kovoti su prekyba žmonėmis, šviesti 
plačiąją visuomenę ir merginas kurios rizikuoja 
tapti prekybos žmonėmis aukomis.

Veiklos:

• Socialiniai plakatai prekybos žmonėmis 
prevenciajai 13 oje Lietuvos miestų.

• Tarptautinė konferencija “We are society too”, 
mokymai merginoms iš padidintos rizikos 
grupių



Akimirkos iš konferencijos







Rezultatai

• Socialiniai plakatai 13 oje miestų (2010 08 10 
– 2010 08 23) pasiekė daugiau nei 300 000 
Lietuvos gyventojų;

• Internetinė kampanija prieš prekyba 
žmonėmis pasiekė daugiau nei 100 000 
žmonių

• Konferencijoje dalyvavo 50 asmenų

• Tarptautiniuose jaunimo debatuose dalyvavo 
9 asmenys 



“Sugražink saugią naktį”

Rėmėjas – Jungitnių Amerikos Valstijų 
ambasada Lietuvoje



Tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į smurto 
šeimoje problemą.

Veiklos:

Eitynės “Sugražink saugią naktį”

Jaukus jaunų grupių koncertas



Ar naktį užgesus šviesoms žingsniuodami 
tamsiais skersgatviais jaučiamės saugūs? Ar 
jaučiamės saugūs grįžę į savo namus? Spalio 
10 d. 17.20 val. prie seimo rūmų JAV 
ambasada kartu su Moterų informacijos 
centru kviečia visus neabejingus susitelkti 
draugėn ir išreikšti protestą prieš smurtą 
tyliomis eitynėmis „Grąžink saugią naktį“. 







Rezultatai

• Daugiau nei 80 aktyvistų dalyvavo eitynėse, 
daugiau nei 300 jas stebėjo.

• Spaudoje pasirodė daugiau nei 20 straipsnių 
kurie pasiekė apie 200 000 Lietuvos gyventojų.



Socialinė kampanija END FGM European 
Campaign (“Sustabdykime moterų genitalijų 
žalojimą“) yra vykdoma visoje Europoje, 
kampanijai vadovauja Amnesty international 
padalinys Airijoje. Kampanijoje dalyvauja 
daugybė NVO iš įvairių Europos šalių. Moterų 
informacijos centras jau nuo 2009 m. yra šios 
kampanijos dalis ir įgyvendina jos veiklas 
Lietuvoje. 





• Pagrindinis kampanijos tikslas – užtikrinti, jog ES 
priimtų bendrą strategiją užkertančią kelią moterų 
genitalijų žalojimui ir pasirūpintų moterų ir mergaičių 
pabėgusių iš savo kilmės šalių į Europos Sąjungos 
valstybes nares dėl baimės būti apipjaustomoms 
apsauga. 

• Kampanija taip pat skatina ES valstybes nares pasirašyti 
ir ratifikuoti 2011 m. balandžio 7 d. Europos Tarybos 
Ministrų komiteto priimtą Konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo, 
kurioje numatoma moterų genotalijų žalojimo 
prevencija, apsauga nuo jos ir įtvirtinamas šios 
nusikalstamos veikos baudžiamumas.



Kampanijos veiklos 2011

• I. Statistinių duomenų rinkimas. Kontaktų 
paieška, informacijos apie MGŽ sklaida

- Sudaryta duomenų bazė, į kurią įtrauktos 
valstybinės institucijos bei NVO dirbančios 
migracijos srityje.

- Duomenų apie seksualinį smurtą surinkimas 
(Lietuvoje egzistuojantys tyrimai, apžvalgos, 
teisinis regkamentavimas). 



- Sekcijos apie MGŽ sukūrimas informaciniame 
portale moterims www.lygus.lt

http://www.lygus.lt/


- Problemos kėlimas, visuomenės švietimas



• Sveikata

- Seminarai apie MGŽ medikams ir medicinos 
studentams. Per 2011 m. apmokyta 110 
medicinos studentų.

Lektorė: Vilniaus gimdymo namų direktorė 
Kornelija Mačiulienė



1 dienos konferencija medikams apie
MGŽ

• Konferencijos lektorė, patyrusi 
akušerė Momoh Confort iš UK. 
Moteris dalį savo gyvenimo 
paskyrusi informacijos apie 
MGŽ žalą sklaidai ir pagalbai 
moterims, kurioms buvo 
atliktas MGŽ.

• Konferencijoje Vilniaus 
gimdymo namuose dalyvavo 
42 medikai.(Konferencijos
programa)

• Seminaras Motinos ir vaiko 
pensione socialiniams 
darbuotojams. 

http://www.lagd.lt/index.php?id=105


MIC vizitas į UK

• Vyko: Jūratė Šeduikienė (MIC), Rugilė 
Butkevičiūtė (MIC), Kornelija Mačiulienė 
(Vilniaus gimdymo namai), Nijolė Dirsienė 
(Motinos ir vaiko pensionas)



Aplankėmė

• FORWARD ofisą Bristolyje. (FORWARD – NVO 
dirbanti UK, Europoje bei Afrikoje. Pagrindinė 
veiklos sritis – kova su moterų genitalijų 
žalojimu, priverstinėmis santuokomis bei 
mergaičių ir moterų teisių gynimas. Ši NVO 
turi sukaupusi didelę patirtį įgyvendinama su 
MGŽ susijusius projektus.



• Afrikiečių bendruomenės Bristolyje renginį 
skirtą kovai su MGŽ. 

• Specialią polikliniką Londone priimančią 
moteris, kurioms buvo atliktas MGŽ. 



Rezultatai

• Informaciniame portale moterims LYGUS.LT atsirado pirmoji 
Lietuvoje skiltis, kurioje teikiama informacija apie FGM;

• Spaudos atstovai pradėjo domėtis šia problema bei savo 
iniciatyva pradėjo rašyti straipsnius;

• 110 medikų (17 medicinos studentų bei 93 medikai) 
sužinojo apie šią problemą bei kovos su ja būdus, kaip 
bendrauti su paciente kuriai atliktas MGŽ, kokių veiksmų 
imtis;

• Socialiniai darbuotojai Motinos ir vaiko pensione buvo 
supažindinti su MGŽ;

• Vizito į UK metu MIC atstovai bei atstovės iš VGN ir MVP 
įgavo daugiau praktinių žinių apie MGŽ.



Projektas Hera - Improving Police 
Management on Domestic Violence 

by Women´s Empowerment

Projekto puslapis

projektas finansuojamas Europos 
Komisijos programos Daphne III

http://www.lygus.lt/ITC/news.php?id=1742
http://www.heraproject.eu/


Projektas HERA – Policijos darbo gerinimas teikiant 
paslaugas smurto šeimoje aukoms (projektas 
finansuojamas Europos Komisijos programos Daphne III)

Projekte dalyvauja: Ispanija, Rumunija, Didžioji Britanija, 
Bulgarija, Lietuva bei Latvija.

Projekto trukmė:

24 mėnesiai, nuo 2011 sausio mėn. iki 2012 gruodžio 
mėn.



Pagrindinis tikslas :

Dalinantis gerosiomis patirtimis, rengiant 
mokymus policijos pareigūnams bei smurto 
šeimoje aukoms, prisidedant prie naujų 
Europos Sąjungų teisės aktų kūrimo sukuti 
universalius paslaugų smurto šeimoje aukoms 
teikimo standartus, kuriuos galėtų naudoti 
policijos pareigūnai visoje Europos Sąjungoje



• Šiuo projektu siekiama pagerinti policijos 
darbą teikiant paslaugas smurto šeimoje 
aukoms koordinuojant policijos darbą ir 
skatinant dialogą bei bendradarbiavimo ryšių 
užmezgimą su kitomis su šia problema 
dirbančiomis institucijomis.



• Galutinis projekto produktas – Europinių 
standartų teikiant policijos paslaugas smurto 
šeimoje aukoms sukūrimas. Kuriant šiuos 
standartus siekiant išvengti pakartotinės 
smurto šeimoje aukų viktimizacijos (kuomet 
auka turi daugelį kartų perpasakoti 
nusikaltimo eigą, bendrauti su smurtautoju, 
nusikaltimą tarsi vėl išgyvendama iš naujo) bus 
remiamasi gerosiomis praktikomis Europoje.



Projekto partnerių susitikimai 

• Pirmasis partnerių susitikimas Valencijoje. 
(Projekto veiklų aptarimas);

• Antrasis partnerių susitikimas Leeds mieste 
UK. (Skirtas gerųjų pratikų darbui su smurto 
šeimoje aukomis ir parengtų nacionalinių 
teisės aktų analizių aptarimui);

• Trečiasis partnerių susitikimas Rygoje. (Skirtas 
mokymų programos policijos pareigūnams 
aptarimui).

http://www.heraproject.eu/AdaptingNews/usuario/muestranoticia.asp?accADesplegar=301&IdProducto=&IdCanalEVC=&IdCategoria=0&IdGrupo=0&IdNoticia=18


Akimirkos iš susitikimų

•



Tarptautinis simposiumas „Policijos procedūros 
skirtos kovai su smurtu prieš moteris“ 

Valencijoje, Ispanija
• Aptarta projekto partnerių 

parengta nacionalinių teisės 
aktų skirtų kovai su smurtu 
prieš moteris lyginamoji 
analizė;

• Pristatytas paremgtas gerųjų 
policijos darbo praktikų su 
smurto šeimoje aukomis 
aplankas;

• Profesionalai iš įvairių Europos 
valstybių (NVO, policijos 
atstovai, teisėjai) dalinosi 
kovos su smurtu prieš moteris 
patirtimi jų šalyse.

• Programa

http://www.heraproject.eu/adaptingsystem/intercambio/descargas/en/descargables/1. Agenda Symposium_EN.pdf


Rezultatai

• Parengta Lietuvos teisės aktų reglamentuojančių smurtą šeimoje 
analizė;

• Parengtas gerųjų praktikų susijusių su policijos darbu su smurto 
šeimoje aukomis protokolas

• MIC atstovai įgavo žinių kaip policijos pareigūnai kovoja su smurtu 
šeimoje ir kaip padeda nukentėjusiems nuo šios nusikalstamos 
veikos asmenimis bei panaudojo šias žinias Lietuvoje diskutuojant 
su policijos pareigūnais dėl naujojo „Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymo“.

• Išleista 1000 vnt. kalendoriukų su informacija kur kreiptis nuo
smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims Vilniaus mieste. 
Kalendroriukai išdalinti policijos komisariatams Vilniaus apskrityje. 

• Rengiama „Smurto prieš moteris“ mokymų policijos pareigūnams 
programa.

http://www.heraproject.eu/adaptingsystem/intercambio/descargas/en/descargables/POLICE INTERVENTION GENDER VIOLENCE.pdf


Projektas Mapping of Victims of 
trafficking for labour exploitation

Projekto puslapis

Projektą finansuoja: Teisingumo, laisvės ir saugumo 
generalinis direktoratas 

http://www.homotraffickens.eu/


Projekto idėja:

Pagrindinė projekto idėja kilo išaiškėjus, 
kad šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja skaudi 
problema - priverstinis darbas. Atsirado naujos 
priverstinio darbo bei vergijos formos. 
Priverstinis darbas šiandien palietė didžiulį 
skaičių darbininkų migrantų, kurie išvežami iš 
savo kilmės šalies. Ši problema yra visuose 
kontinentuose, beveik visose šalyse bei 
kiekvienoje ekonomikos srityje.



Veiklos

• Prekybos žmonėmis aukų darbo išnaudojimo tikslais žemėlapio kūrimas 
analizuojant situaciją 4 Europos šalyse, lyginamoji situacijos analizė

• Grupinės diskusijos 4 šalyse
• Konferencija Graikijoje dėl prekybos žmonėmis ir priverstinio išnaudojimo 

problemų
• Atviros dienos - vieši renginiai dėl prekybos žmonėmis ir priverstinio darbo 

problemų 4 partnerių ir 2 asocijuotų partnerių šalyse
• Mokymo vadovo sukūrimas, publikavimas ir platinimas švietimo ir 

visuomenės informavimo tikslais, dalijimasis gerąja patirtimi su 
žiniasklaidos bei NVO atstovais siekiant užkirsti kelia prekyba žmonėmis 
bei jos prevencijai užtikrinti

• Projekto puslapio internete sukūrimas
• Publikacijos, lankstinukai, plakatai, radio programos, pranešimai spaudai, 

rekomendacijos politikos formavimui.



Trečiasis partnerių susitikimas Atėnuose. 



• Išleistas trečiasis projekto lankstinukas su 
informacija apie priverstinį darbą, prekybą 
žmonėmis, privesrtinio darbo reglamentavimą 
Lietuvoje bei institucijas teikiančias paramą 
nuo priverstinio darbo nukentėjusiems 
asmenims. 

Lankstinuką rasite čia

http://www.homotraffickens.eu/images/stories/Documents/3rd_Leaflet_Lithuanian.pdf


Projekto rezultatai

• Tyrimas Mapping of labour exploitation of 
human beings (apie priverstinį imigrantų 
darbą Lietuvoje)

• Lyginamasis tyrimas Dėl priverstinio imigrantų 
darbo keturiose projekto šalyse partnerėse

http://www.homotraffickens.eu/images/stories/Documents/national_study_Lithuania.pdf
http://www.homotraffickens.eu/images/stories/Documents/Comparative_Study.pdf


Konferencija Atėnuose

• Tarptautinė konferencija buvo skirta projekto 
rezultatams pristatyti ir imigrantų gyvenimo, 
darbo situacijai Europos šalyse bei kovos su 
priverstinio darbo būdams aptarti.



• Mokymo vadovas dirbant su priverstinio darbo 
aukomis

• Rekomendacijos dėl teisinės bazės tobulinimo, 
politinės rekomendacijos

http://www.homotraffickens.eu/images/stories/Documents/Training_Handbook_LT.pdf
http://www.homotraffickens.eu/images/stories/Documents/Policy_Recommendations-LT.pdf


Visus projekto galutinius produktus rasite 
projekto puslapyje

http://www.homotraffickens.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=6


Projektas Šeima ir darbas: 
siekime darnumo kartu!

SFMIS NR. VP1-1.1-SADM-04-K-01-050 
finansuoja Europos Struktūriniai fondai ir 

Lietuvos vyriausybė.



Veiklos

1. Vaikų priežiūros paslaugos

• Tarailių (Tauragės raj.) pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio darbo grupėje įkuriama pailginto 
darbo grupė 3 - 5 metų amžiaus vaikų priežiūrai ir 
užimtumui

• Tarailių pagrindinėje mokykloje įkuriamos 2 
popamokinio užimtumo grupės- 6-10 ir 10-14 metų 
amžiaus vaikams.



2. Nedirbantys asmenys motyvuojami, 
konsultuojami, jiems organizuojami mokymai.
3. Skatinamas šeimos įsipareigojimų 
pasidalinimas
4. Vykdomi mokymai ir informavimas bei 
konsultavimas, propaguojama šeimai palankios 
darbo vietos idėja



Rezultatai

• Projekto metu sukurtos veikų priežiūros 
paslaugos tėvams leis pasinaudoti 
kokybiškomis vaiko priežiūros paslaugomis. Tai 
subalansuos dienotvarkę, suderins darbo ir 
vaikų priežiūros laiką, atsiras galimybė tėvams 
ieškotis darbo, siekti kvalifikacijos tobulinimo, 
derinti pareigas šeimoje.



Daugiau informacijos apie vykdomus 
projektus

Rašykite, skambinkite mums, informuokite apie savo veiklą, o mes 
stengsimės, kad ji taptų kuo plačiau žinoma. Mes padėsime Jums 
susitikti su bendramintėmis, apie kurias iki šiol nieko nežinojote. Mūsų 
centre galėsite gauti statistinius bei tyrimų duomenis apie moterų 
padėtį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, taip pat mūsų leidžiamus 
periodinius ir neperiodinius leidinius.

Daugiau informacijos apie Moterų informacijos centrą bei jo veiklą 
rasite: www.lygus.lt/mic/
• Mus galite rasti:

Olandų g. 19 – 2 LT- 01100
Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 2629 003
Fax:+370 5 2629 050
Elektoninis paštas: mic@lygus.lt

http://www.lygus.lt/mic/
mail:mic@lygus.lt


Pajamos – 880 259 lt.

• 2 % - 5 452 lt.

• Parama – 2 609 lt. 

• Pajamos – 40 609 lt.

• Nario mokestis – 200 lt.



Išlaidos – 839 650 lt.

• Veikloms – 476 691lt.

• Darbo užmokestis – 335 478 lt. 

• Biuro išlaikymas – 27 481 lt.

• PELNAS – 19 325 lt. 


