
Moterų informacijos centro veiklos 
ataskaita

2012 m.



Misija - šviesti ir informuoti visuomenę lyčių
lygybės klausimais, formuoti lyčių lygybės politiką
bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Tikslai:

• Siekti lyčių lygybės Lietuvoje;

• Gerinti moterų padėtį viešame ir privačiame
gyvenime;

• Tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką.



Pagrindinės veiklos kryptys

• moterų verslumo skatinimas;

• smurto prieš moteris prevencija;

• prekybos moterimis prevencija;

• šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas;

• moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas;

• moterų įgalinimas

• visuomenės švietimas.



MOTERŲ VERSLUMO SKATINIMAS



„Darom verslą 2009“ 

Tikslas: įgalinti moteris, patiriančias socialinę atskirtį, užimti
lygiateisę vietą darbo rinkoje, pradėti ar vystyti savo verslą.

Mokymų etapai:

• Bendrieji mokymai;

• Specialieji mokymai;

• Apskritas stalas;

• Tarprajoniniai mokymai;

• Mokymai „Kūrybiškumas versle“

Projekto puslapis

Moterų verslumo skatinimas

http://www.lygus.lt/daromversla


Projekto geografija

• Pasvalys

• Rokiškis

• Šalčininkai

• Visaginas

• Druskininkai

• Marijampolė

• Mažeikiai

• Jonava 

• Jurbarkas

• Skuodas

• Kretinga

Moterų verslumo skatinimas



Mokymų etapai:

Bendrieji 3 dienų mokymai – skirti padėti
moterims integruotis į darbo rinką arba pradėti
individualią veiklą, kurti savo verslą.

Specialieji mokymai. 2 programos:

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

„Būk matoma darbdaviui“ - 3 dienų mokymai
padedantys integruotis į darbo rinką.

Moterų verslumo skatinimas



Apskritas stalas. Tikslas - stiprinti tarpusavio
ryšius, pasidalinti patirtimi, skatinti
bendraminčių tinklų kūrimą, pagalbą viena kitai
ieškant darbo ar kuriant verslą.

Tarprajoniniai mokymai. Tikslas įtvirtinti ar
išplėsti įgytas žinias bei įgūdžius, dalintis
patirtimi tarp projektų dalyvių iš skirtingų rajonų
skatinant jų socialinį aktyvumą.

Mokymų etapai:

Moterų verslumo skatinimas



Mokymai „Kūrybiškumas versle“

Tikslas naudojantis skaitmeninių istorijų kūrimo
principais sukurti trumpus dalyvių verslo idėjų
pristatymus video formate.

Mokymai vyko Kretingos ir Druskininkų
miestuose. Juose dalyvavo 20 aktyviausių
dalyvių!

Mokymų etapai:

Moterų verslumo skatinimas



Akimirkos iš mokymų:

Moterų verslumo skatinimas



Akimirkos iš mokymų:

Moterų verslumo skatinimas



Druskininkų dalyvės verslo pristatymo 
filmukas

Moterų verslumo skatinimas

http://www.youtube.com/watch?v=0AlzSEZCL78
http://www.youtube.com/watch?v=0AlzSEZCL78


Mokymų „Kūrybiškumas versle“ 
rezultatai 

Mokymus sėkmingai baigė 29 dalyvės.

Sukurta:

• 29 verslo pristatymo filmukai

• 1 Logotipas

• 5 socialinio tinklo Facebook puslapiai ar 
youtube paskyros verslui viešinimui

Moterų verslumo skatinimas



Bendri projekto “Darom verslą 2009” 
rezultatai

• Mokymų programą baigusių dalyvių - 247

• Įsidarbinusių moterų - 89

• Sukurtų verslų - 3

• Verslo idėjų kilusių mokymų metu - 9

• Sukurtų reklaminių filmukų - 29

Moterų verslumo skatinimas



SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE 
PREVENCIJA



2012 m. vykdyti mokymai „Ateities lyderiai“.
Tikslas - supažindinti jaunimą su svarbiausiais
lyčių lygybės principais jų svarba kasdieniniame
gyvenime bei smurto lyties pagrindu problema ir
paskatinti moksleivių kūrybines idėjas ir
inovatyvumą.

Daugiau apie projektą

Tikslas - kovoti su
smurtu prieš mergaites
ir merginas tarp
paauglių kuriant saugią
aplinką, paskatinti
nepakantumą smurtui.

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.slideshare.net/Lyguslt/jaunimas-jaunimui-kartu-mes-galime-pasiprieinti-smurtui


Mokymų temos

I sesija 
Lyčių vaidmenys 

Lyčių nelygybė - kelias link 
smurto lyties pagrindu

Kas yra smurtas lyties 
pagrindu?

Smurtas lyties pagrindu 
santykiuose

II sesija

Patyčios ir smurtas lyties 
pagrindu mokyklose

Smurtas lyties pagrindu 
internete

Kaip kovoti su smurtu 
lyties pagrindu? Kaip 
prie prevencijos gali 
prisidėti jaunimas

III sesija

Kūrybinės dirbtuvės

Smurto prieš moteris prevencija



Akimirkos iš mokymų

Smurto prieš moteris prevencija



Specializuotos pagalbos centras (SPC)

Moterų informacijos centro aptarnaujama teritorija:
–VILNIAUS MIESTAS:
Grigiškės, Naujininkai (Vilniaus miesto 2 PK), Naujoji Vilnia 
(Vilniaus miesto 4 PK)
–VILNIAUS APSKTITIS: 
Vilniaus r., Trakų r., Širvintų r., Šalčininkų r., Švenčionių r.

Kontaktai: 865095216 spc@lygus.lt
Darbo laikas: I-V nuo 7:30 iki 20:30 

VI nuo 7:30 iki 11:30

Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.lygus.lt/spc-kontaktai/


Rezultatai
Per 2012 09 – 12 SPC užregistruotų smurtą patyrusių
asmenų skaičius: 93

– kreipėsi pakartotinai 80

– atsisakė pagalbos 6

Suteikta pagalba:

– Psichologinė 32

– Teisinė 37

– Konsultavimo/tarpininkavimo
169

– Individualūs pagalbos planai 84

Nukreipė 

policija; 

66

Kreipėsi 

patys; 27

Smurto prieš moteris prevencija



16 aktyvumo dienų 
prieš smurtą prieš 

moteris

2012

Smurto prieš moteris prevencija



COSMOPOLITAN puslapiuose:

Smurto prieš moteris prevencija



Smurto prieš moteris prevencija



Akcijos atidarymas Vilniuje

• Lapkričio 26 d. FORUM CINEMAS 
Vingis, Vilnius.

• Trupametražių filmų konkurso 
„Kalbėkime apie smurtą prieš 
moteris“ nugalėtojų darbų 
peržiūra.

Rėmėjai ir partneriai:

Smurto prieš moteris prevencija



Kiti akcijos renginiai Vilniuje

• Lapkričio 27 d. Dienos centras “Atgaiva”

• Lapkričio 28 d. Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos 
namai

• Lapkričio 29d. Mickūnų seniūnija

• Gruodžio 04 d. Vilniaus Simono Stanevičiaus vid.mokykla

• Gruodžio 05 d. VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” 
Nemenčinė

Smurto prieš moteris prevencija



Akcijos renginiai Lietuvoje

• Lapkričio 27d. Kėdainių krašto muziejus

• Lapkričio 28d. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo
centras

• Lapkričio 30 d. Jonavos r. socialinių paslaugų centras

• Gruodžio 03d. KTU Socialinių mokslų fakultetas
„Smurtas prieš moteris – žmogaus teisių pažeidimas“

• Gruodžio 06 d. FORUM CINEMAS, Klaipėda.

• Gruodžio 07 d. Kretingos muziejus.

Smurto prieš moteris prevencija



“Aukos interesai svarbiausi!”

Tikslai:

• Sukurti ir išbandyti integruotą bendradarbiavimo
modelį su teisininkais dirbančiais su smurto artimoje
aplinkoje bylomis.

• Užtikrinti asmens nukentėjusio nuo smurto artimoje
aplinkoje teisinę ir praktinę apsaugą;

• Sukurti smurto artimoje aplinkoje prevencijos
mechanizmą.

Smurto prieš moteris prevencija



Smurto prieš moteris prevencija

Lietuvoje atliktas tyrimas, kurio tikslas - ištirti ir 
įvertinti smurto artimoje aplinkoje teisinį 
reglamentavimą ir institucijų bei organizacijų 
bendradarbiavimą. 

Atlikta 3 Baltijos šalių tyrimų analizė.

Tyrimo rezultatų pristatymas bus parengtas 2013 
metais.

Laikotarpio metu vykdyta veikla



Tyrimo struktūra

Teisės aktų lyginamoji analizė;

Teisėjų, prokurorų ir advokatų apklausa;

Focus grupė su policininkais;

Focus grupė su socialiniais darbuotojais;

Giluminis interviu su smurto artimoje aplinkoje 
auka.

Smurto prieš moteris prevencija



HERA

Tikslas: Sukurti universalius policijos pareigūnų
teikiamų paslaugų smurto šeimoje aukoms
standartus, kuriuos jie galėtų naudoti visoje
Europos Sąjungoje.

Rezultatai:
•Išleistas leidinys „Policijos veiklos nutraukiant lyties pagrindu 
vykdomą smurtą gerosios praktikos vadovas“.

•Parengtos teisinės rekomendacijos dėl įstatyminės bazės 
reglamentuojančios smurtą artimoje aplinkoje keitimo šalyse 
partnerėse.

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.slideshare.net/kamileB/hera-projektas?ref=http://www.lygus.lt/smurtas/seimoje/metodine-medziaga/
http://www.heraproject.eu/adaptingsystem/intercambio/descargas/en/descargables/LEGISLATIVE RECOMMENDATIONS GLOBAL2.pdf


Socialinė kampanija END FGM European Campaign -
“Sustabdykime moterų genitalijų žalojimą“ vykdoma
visoje Europoje.

Moterų informacijos centras nuo 2009 m. yra šios
kampanijos partneris Lietuvoje.

Įgyvendintos veiklos:

Atmintinė dirbantiems su moterimis iš MLOŽ
praktikuojančių bendruomenių

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.endfgm.eu/en/
http://www.lygus.lt/smurtas/seimoje/kas-tai-yra/mgz/


PREKYBOS MOTERIMIS PREVENCIJA



ARETUSA – tarptautinis Europos organizacijų tinklas prieš prekybą moterimis
ir merginomis, kurį 2006 metais, kartu su partneriais, įsteigė Moterų
informacijos centras .

Veiklos:

• paruoštos ARETUSA tinklo Bendrosios pozicijos nuostatos dėl moterų
teisių ir lyčių lygybės vystymo*;

• Tarptautinės konferencijos “Poverty, Gender and Trafficking: Is the new
EU directive 2011/36/EU enough to stop the only growing European
Market?” metu, pristatytas pranešimas “Skurdas, lyčių lygybė, prekyba
moterimis. Situacija Lietuvoje“.

* Common position paper 2 on development of women's rights standards and gender equality goals after the Lisbon Treaty

and the new Equal Opportunity Strategy 2010-2015

Prekybos moterimis prevencija

http://www.aretusa.net/images/Library/OUR_PUBBLICATIONS/policy paper_2_women-s rights_ARETUSA.pdf
http://www.aretusa.net/images/Library/OUR_PUBBLICATIONS/policy paper_2_women-s rights_ARETUSA.pdf


ŠEIMOS IR DARBO DERINIMO SĄLYGŲ 
GERINIMAS



Šeima ir darbas: siekime darnumo kartu!

Tikslas - sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems
asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių
kūrimąsi regionuose.

2012 m. veiklos:

• Suformuotos 2 (6-10 metų) vaikų priežiūros grupės Tarailių pagrindinėje mokykloje;

• Teiktos motyvavimo, konsultavimo paslaugos nedirbantiems projekto dalyviams;

• Suorganizuoti:

- mokymai nedirbantiems asmenims "Būk matomas darbdaviui" ir „Anglų kalbos
kursai„;

- seminarai "Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas" tikslinės grupės nariams;

- mokymai darbdaviams bei savivaldybės atstovams tema - „Moterų ir vyrų lygios
galimybės darbo rinkoje bei šeimai palankių priemonių parinkimas ir taikymas“

- mokymai projektą vykdančio personalui "Konfliktinių situacijų sprendimas“

Šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas



Projekto rezultatai:
• Vaikų priežiūros paslaugas gavo 72 tėvai ir 78 vaikai;

• Motyvavimo, konsultavimo paslaugos gavo 19 nedirbančių
projekto dalyvių;

• Suorganizuoti 2 mokymai nedirbančių asmenų bendrųjų įgūdžių
tobulinimui, dalyvavo 13 asmenų;

• Suorganizuoti 2 seminarai "Moterų ir vyrų lygių galimybių
skatinimas tarp tikslinės grupės narių“ 37 tikslinės grupės
nariams;

• Suorganizuoti darbdavių, darbuotojų ir savivaldybės atstovų
mokymai, dalyvavo 46 asmenys;

• Suorganizuoti 2 projektą vykdančio personalo kvalifikacijos
kėlimo mokymai, dalyvavo 19 asmenų;

• Atliktas poveikio tikslinei grupei tyrimas.

Šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas



MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ 
SKATINIMAS



Tikslas – sukurti ir įgyvendinti novatorišką mokomąjį
aplanką paremtą migrančių gebėjimais, siekiant mažinti
jų nedarbą bei didinti socialinę integraciją.

2012 m. 6 šalyse vykdytas tyrimas dėl migrančių
padėties darbo rinkoje ir jų turimų kompetencijų.

Šalių ataskaitas bei tyrimo bendrą ataskaitą anglų kalba
skaitykite čia http://forwardproject.eu/lt/

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Kompetencijų aplankas ir pedagoginės priemonės, 
skirtos nustatyti, atpažinti, patvirtinti ir pagerinti 
moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus, 
neformalaus ir savaiminio mokymosi metu

http://forwardproject.eu/lt/


Valstybinės moterų ir vyrų lygių  galimybių 2010-2014 
metų programos priemonių  plano įgyvendinimas 

Tikslas - užtikrinti, kad nuosekliai kompleksiškai ir sistemingai
užimtumo srityje būtų įgyvendinamos Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo nuostatos bei prisidėti įgyvendinant ES ir
tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas



Rezultatai:

Paruošta konkurso “Lygiausia darbovietė” 
koncepcija.

Sukurtas socialinio tinklo Facebook profilis 
SuperTėvelis

1,5d. mokymai moterims ir vyrams, grįžtantiems į darbo rinką po vaiko
priežiūros atostogų, Mažeikiuose. 23 dalyviai.

1,5d. mokymai socialiniams partneriams “Kaip tapti šeimai palankia
darboviete” Vilniuje. 21 dalyvis.

2 mokymų programos: “Vyro ir moters lygiavertis bendradarbiavimas 
visų rūšių veikloje” ir „Vyrų ir moterų reprezentacija lietuvių 
žiniasklaidoje ir literatūroje: istorinis ir šiuolaikinis kontekstai“. 

Apskrito stalo diskusija „Socialinių partnerių vaidmuo, įgyvendinant 
moterų ir vyrų lygias galimybes darbo rinkoje“  Vilniuje, 18 dalyvių.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

http://www.facebook.com/pages/Super-Tėvelis


Moterų ir vyrų lygių galimybių pedagogikos pavyzdys iš 
Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Tikslas: Supažindinti su mergaičių ir berniukų lygių galimybių
pedagogika Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir paskatinti
pokyčius, kurie leistų kritiškai vertinti lyčių stereotipus.

Veiklos:

• Vaikiškų knygučių (pasakų) ir idėjų vadovo ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms vertimas iš danų į lietuvių kalbą.

• Surengti pasitarimai tarp darbo grupės narių

• Išverstos medžiagos redagavimas ir adaptavimas Lietuvos
kontekstui.

Daugiau informacijos apie projektą

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

http://lygus.lt/mic/projektai/moteru-ir-vyru-lygiu-galimybiu-pedagogikos-pavyzdys-is-danijos-ikimokyklinio-ugdymo-istaigu/


MOTERŲ ĮGALINIMAS



Nemokamos teisinės konsultacijos

Teikiamos paslaugos:
• Nemokamos teisinės konsultacijos šeimos, 
darbo teisės klausimais;

• Nemokamas procesinių dokumentų teismui 
parengimas (ieškiniai dėl santuokos 
nutraukimo, vaiko išlaikymo priteisimo ir 
gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių 
turo dalijimo ir kt.);

• Konsultacijos teikiamos elektroniniu paštu, 
telefonu, arba atvykus konsultacijai į moterų 
informacijos centrą.

El.paštas: teise@lygus.lt

Tel: +370 5 2629 003

Moterų įgalinimas



VISUOMENĖS ŠVIETIMAS



„C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek 
lygybės“

Veiklos:

• Partijų rinkiminių programų 2012m. vertinimas lyčių
lygybės aspektu;

• Socialinė akcija „Lygių galimybių desantas“

• Gerosios praktikos vadovas „Lygybė ir 
įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių 
galimybių integravimo praktikos“

Visuomenės švietimas

http://www.lgbtbalsas.lt/geroji-praktika


Partijų programų vertinimas

http://www.lygus.lt/partiju-programu-
ivertinimai-atsizvelgiant-i-lyciu-lygybes-

nuostatu-uztikrinima/

Visuomenės švietimas

http://www.lygus.lt/partiju-programu-ivertinimai-atsizvelgiant-i-lyciu-lygybes-nuostatu-uztikrinima/


Socialinė akcija Lygybės dienos 2012:
“Lygių galimybių desantas“

Filmo peržiūra ir diskusija 
apie smurto šeimoje 
problemą ir  lyčių lygybės 
svarbą mūsų visuomenėje. 
Organizuota 10-tyje 
Lietuvos miestų.

Visuomenės švietimas



Socialinės akcijos rezultatai

Visuomenės švietimas

• Suorganizuota 10 diskusijų, 10-tyje Lietuvos miestų, kuriose dalyvavo 

daugiau kaip 800 žmonių;

• Spaudoje – informacija apie renginius visuose regioninuose laikraščiuose 

bei nacionalinėje spaudoje.



Informacinis portalas moterims 
www.lygus.lt

Veiklos:

I. Informacinio portalo moterims www.lygus.lt
administravimas. 

II. Elektroninio tinklo specialistams 
administravimas. 

III. Tarptautinė konferencija „Moterys 
žiniasklaidoje“.

Visuomenės švietimas

http://www.lygus.lt/


Mes aktyviai teikiame informaciją:

Visuomenės švietimas



MIC socialinuose tinkluose

Visuomenės švietimas



Rezultatai

• Palaikomas ir administruojamas www.lygus.lt

• Plėtojamas MIC socialinių tinklų profilis. 
Beveik 1000 fanų.

• Per projekto laikotarpį pasiekta 40 000
unikalių interneto vartojų.

• Tarptautinėje konferencijoje „Moterys 
žiniasklaidoje“ dalyvavo 31 dalyvis.

Visuomenės švietimas

http://www.lygus.lt/


Finansavimo šaltiniai

• Europos socialinis fondas

• Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

• Europos komisijos programos

• Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada

• Šiaurės ministrų taryba

• AVON



MIC valdyba ir darbuotojai

Valdyba:

U. Siparienė - pirmininkė

B. Palavinskienė

K. Mačiulienė

O. Meščiariakova

J. Tamošaitytė

B. Jatautaitė

Darbuotojai:

J. Šeduikienė - direktorė

K. Butkevičiūtė

M. Būraitė

R. Butkevičiūtė

D. Rūkaitė

L. Popovič 



Jūratė Šeduikienė

MIC Direktorė

• El.p: jurate@lygus.lt

Dovilė Rūkaitė

MIC Projektų vadovė

• El.p: dovile@lygus.lt



Rugilė Butkevičiūtė

MIC Projektų vadovė

• El.p: rugile@lygus.lt

Kamilė Butkevičiūtė

MIC Projektų vadovė

• El.p: kamile@lygus.lt

Monika Būraitė

MIC Projektų vadovė

• El.p:monika@lygus.lt



Pajamos- 635 923

• Pajamos už paslaugas – 4290

• Kitos pajamos - 6401

Kiti pinigai nepriskirti prie pajamų

• 2 % - 3197

• Nario mokestis – 180



Išlaidos – 646 614

• Veikloms – 281 861

• Darbo užmokestis – 332 482

• Biuro išlaikymas – 15 800

• Ryšių paslaugos – 6 000

• Nusidėvėjimas – 4 471

• Panaudota paramos – 6 000

• Pelnas/nuostuolis -



Daugiau informacijos apie vykdomus 
projektus

Moterų informacijos centras
S. Konarskio g. 49 – 806, LT-03123
Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 2629 003
Fax:+370 5 2629 050
Elektoninis paštas: mic@lygus.lt
Internetinis puslapis: www.lygus.lt/mic/

https://www.facebook.com/pages/Moterų-Informacijos-Centras/

mailto:mic@lygus.lt
http://www.lygus.lt/mic/
https://www.facebook.com/pages/Moterų-Informacijos-Centras/

