
Moterų informacijos centro veiklos ataskaita
2013 m.



Moterų informacijos centras (MIC)

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

• Smurto prieš moteris prevencija;

• Prekybos moterimis prevencija;

• Šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas;

• Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas;

• Moterų įgalinimas;

• Moterų verslumo skatinimas;

• Visuomenės švietimas.



Smurto artimoje aplinkoje 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

Programą finansuoja  

Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje

Smurto prieš moteris prevencija

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


Rezultatai

Per 2013 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius: 332

Suteikta pagalba:

– Psichologinė 127

– Teisinė 114

– Konsultavimo/tarpininkavimo 570

– Individualūs pagalbos planai 286

Nukreipė 
policija; 

245

Kreipėsi 
patys; 87

Smurto prieš moteris prevencija



Tarptautinė akcija 16 dienų prieš smurtą prieš moteris

Smurto prieš moteris prevencija

Seksualinis smurtas – viena skaudžiausių smurto prieš moteris formų, paliečianti
tiek moters psichinę, tiek fizinę sveikatą. Europos moterų lobistinės organizacijos
(EMLO) 2013 m. duomenimis, tik nuo 2% iki 10% visų seksualinio smurto atvejų
pranešama atsakingoms institucijoms. Tai patvirtina, jog seksualinio smurto mąstai
ir problema lieka nematoma.

2013 m. Centras prisijungė prie tarptautinės EMLO
socialinės akcijos skirtos paskatinti ES valstybes
nares greičiau pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo
konvenciją kartu su Moterų parlamentine grupe
Seime organizuodamas konferenciją skirtą
seksualinio smurto prieš moteris problemai
Lietuvoje aptarti.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 70 žmonių.

Panorama (žiūrėti nuo 14:17 min)

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/46615/panorama
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-seseriu-prievartavimo-metu-bjaurastis-is-mamos-lupu.d?id=63373378
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-seseriu-prievartavimo-metu-bjaurastis-is-mamos-lupu.d?id=63373378


Tarptautinė akcija 16 dienų prieš smurtą prieš moteris

Smurto prieš moteris prevencija

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.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/46615/panorama
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/46615/panorama


Tarptautinė akcija 16 dienų prieš smurtą prieš moteris

Smurto prieš moteris prevencija

16 aktyvumo dienų prieš smurtą
prieš moteris proga 2013 m. gruodžio
7 d. MIC organizavo Nemokamą
savigynos pamoką moterims.

Viešoje pamokoje Wing-Chun akademijos
profesionalų komanda demonstravo
smurtinių veiksmų situacijas ir kaip iš jų
išsisukti bei apsiginti nuo puolančiojo.
Renginio metu eksponuota paroda
„Suknelių istorijos“. Šioje parodoje – tikros
moterų istorijos. Jas išgirdo ir užrašė su
smurto aukomis dirbančių organizacijų
darbuotojai. Renginio metu dalyviai galėjo
registruotis nemokamoms teisnėms
konsultacijoms.

Socialinę akciją rėmė

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nuo-smurtaujancio-vyro-galima-apsiginti-ir-vienu-judesiu-56-391559
http://www.youtube.com/watch?v=7FedBlscwvk
http://www.youtube.com/watch?v=7FedBlscwvk
http://www.wingchun.lt/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/46615/panorama
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/46615/panorama


“LOG IN – saugumas man patinka!”

Smurto prieš moteris prevencija

Tikslas – mažinti smurtą lyties pagrindu

skatinant jaunimą atsakingai naudotis
socialiniais tinklais, vengti patyčių elektroninėje
erdvėje.

Veiklos:

• Sukurti mokymų programa prieš smurtą ir patyčias elektroninėje erdvėje skirta
jaunimui ir suaugusiems;

• Organizuoti 3-jų dienų (12 ak.val) mokymus apie patyčias ir smurtą lyties
pagrindu 250 moksleivių;

• Mokyklose jaunimui organizuoti interaktyvias dirbtuves;

• Organizuoti socialinę kampaniją prieš smurtą lyties pagrindu ir patyčias
elektroninėje erdvėje.

• Sukurti projekto internetinį puslapį bei paskyrą socialiniame tinkle Facebook.

http://login.lygus.lt/apie-projekta/
http://login.lygus.lt/apie-projekta/
https://www.facebook.com/saugumaspatinka.lt?fref=ts
https://www.facebook.com/saugumaspatinka.lt?fref=ts
https://www.facebook.com/saugumaspatinka.lt?fref=ts


Aukos interesai – svarbiausia! (Puting victims first!)

Smurto prieš moteris prevencija

2013 m. tęstinės veiklos rezultatai:
• Publikuotas 3 Baltijos šalyse atliktas

tyrimas “Mapping of legislation,
policies and implementation about
domestic violence in Baltic states”;

• Paruošta ir įgyvendinta 4 modulių
mokymų programa teisėsaugos
pareigūnams ir soc. darbuotojams iš 3
Baltijos šalių;

• Surengta baigiamoji konferencija
Vilniuje;

• Paruošta 3 modulių mokymų medžiaga
“Vadovas specialistams, dirbantiems su
nukentėjusiais nuo smurto šeimoje”

https://drive.google.com/file/d/0BznzD2ZRU1R6RlFISTR2XzVGQzA/edit?usp=sharing


Prekybos moterimis prevencija



Kova su prekyba moterimis, siekiant išnaudoti darbui 
namuose

Projekto tikslas - ištirti prekybos moterimis priežastis, požymius bei būdus, siekiant
jas išnaudoti darbui namuose 4 Europos Sąjungos valstybėse (Kipre, Graikijoje,
Ispanijoje ir Lietuvoje).

2013 metais atlikta teisinės bazės analizė.

Gal galima įdėti nuorodą analizės? Gal turi kokią nuotrauką iš pirmo

susitikimo?

Prekybos moterimis prevencija



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.

Rezultatai:

• Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vaikų priežiūros paslaugas gavo 72
tėvai ir 78 vaikai;

• 1 dviejų dienų (13 ak.val.) vaikų priežiūrą vykdančio personalo mokymai.
Dalyvavo 9 asmenys. Tema - "Konfliktinių situacijų sprendimas“.

Šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas



Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas



Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2010/14 m. programą (užimtumo sritis)

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Rezultatai:

Mokymai:

• Vyresnio amžiaus moterų motyvacijos dirbti skatinimo (Mažeikiai,????
ak.val.)

• Soc. partneriams “Kaip tapti šeimai palankia darboviete!” (Palanga, ????
ak.val.)

• Jungtinis kursas apie vyro ir moters lygiavertį bendradarbiavimą visų rūšių
veikloje bei „Vyrų ir moterų reprezentacija lietuvių žiniasklaidoje ir
literatūroje: istorinis ir šiuolaikinis kontekstai“ (Druskininkai, 24 ak.val.)

Apskrito stalo diskusija LRT radio eteryje, skirta aptarti soc. partnerių
vaidmenį, įgyvendinant moterų ir vyrų lygių galimybių nuostatas darbo rinkoje

Programą finansuoja  



Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2010/14 m. programą (užimtumo sritis)

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Rezultatai:

Konkursas „Lygiausia darbovietė 2013“.

Dalyvavo 113 respondentų.

Programą finansuoja  

“Lygiausiomis darbovietėmis” Lietuvoje 2013 m. tapo „Kybartų pataisos

namai“ ir UAB “Plius”.



Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2010/14 m. programą (užimtumo sritis)

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Rezultatai:

Konkursas „SuperTėvelis“

22 dalyviai.

Programą finansuoja  

Konkurso prizininkas – p. Eugenijus surinko net 1458
balsų.

2013 m. gale tinklas turi net 1100 gerbėjų (2013 metų
pradžioje buvo tik 153).

https://www.facebook.com/SuperTevelis/photos/a.705265342826087.1073741826.528785767140713/705265356159419/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SuperTevelis/photos/a.705265342826087.1073741826.528785767140713/705265356159419/?type=1&theater


Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2010/14 m. programą

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Programą finansuoja  

Siekiama:

• Vienyti, informuoti bei dalintis gerąja praktika su įvairių institucijų bei
organizacijų atstovais dirbančiais lyčių lygybės srityje.

• Informuoti bei šviesti visuomenę lyčių lygybės temomis, siekiant moterų ir
vyrų lygybės užtikrinimo.

• Propaguoti moterų ir vyrų ekonominę nepriklausomybę, skatinant užimtumą
bei verslumą, subalansuotą atstovavimą politikoje, ekonomikoje, moksle ir
kitose visuomeninio gyvenimo srityse.

• Šviesti visuomenę siekiant naikinti diskriminacinį požiūrį į lyčių vaidmenis.

Informacinio portalo moterims tikslas - teikti
aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės
klausimais įvairių institucijų bei organizacijų
atstovams.

http://www.lygus.lt/
http://www.lygus.lt/


Pilotinis projektas „Įdomus antradienis“

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Programą finansuoja  

Tikslas - lyčių lygių galimybių aspekto integravimas į 
ikimokyklinį ugdymą įstaigų 

Veiklos:
• Iš danų į lietuvių kalbą išverstos, Lietuvos kontekstui

adaptuotos, bei išleistos 2 vaikiškos pasakos ir idėjų
vadovas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams;

• Diskusija su akademine visuomene Šiaulių
universitete.

Knygutes 

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


Lyčių lygybė – pelninga investicija!*

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Finansuoja  

Tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei
jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje.

Veiklos
• visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, skirta moterių ir vyrų vienodų

galimybių darbo rinkoje skatinimui.
• renginiai, gilinantys supratimą apie moterų ir vyrų nelygybės užimtumo srityje

priežastis, pasekmes bei lygybės skatinimo priemones.
• 27 ak.val. moduliniai mokymai moterų ir vyrų teisių ir lygių galimybių

užtikrinimo darbo rinkoje tematika (60 savivaldybių).
• Lietuvos moterų padėtį įvertinantis tyrimas

*partneriai - Socialinių inovacijų fondas, Kauno Moters užimtumo
ir informacijos centras, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras



Lyčių lygybė – pelninga investicija!*

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Pirmieji rezultatai:

• Sukurtas logotipas;

• Sukurta uždara socialinė grupė socialiniame tinkle Linkedin „Lyčių lygybė –

pelninga investicija“;

• Surengtas pažintinis mokomasisi vizitas Liuksemburge (6 asmenys);

• Parengti trys mokymo moduliai;

• Parengta tyrimo metodika ir klausimynas.



Moterų įgalinimas



„Nemokamų teisinių konsultacijų teikimas moterims
Lietuvoje ir Baltarusijoje“

Projektu siekiama pasidalinti, su partneriais Baltarusijoje (Legal initiative),

nemokamų teisinių konsultacijų patirtimi perimta iš partnerių Norvegijoje

(JURK) ir taikoma Lietuvoje nuo 2005 metų.

• 2013 m. kovo – gruodžio mėn.:

Bendros veiklos: Suorganizuotas partnerių susitikimas, kurio metu aptartas

nemokamų teisinių konsultacijų teikimo modelis Norvegijoje ir Lietuvoje,

Moterų informacijos centre.

Su partneriais iš Baltarusijos pasidalinta pirmine dokumentacija, reikalinga

nemokamų teisinių konsultacijų modelio kūrimui.

Moterų įgalinimas



„Nemokamų teisinių konsultacijų teikimas moterims
Lietuvoje ir Baltarusijoje“

Baltarusija:

• Atrinkti 7 teisės konsultantai savanoriai;

• Teisės konsultantams suorganizuoti mokymai „Lyčių lygybė ir

diskriminacija“, „Lyčių lygybė ir smurtas prieš moteris“, „Įvadas į

viktimologiją. Teisinių konsultacijų teikimas smurtą patyrusioms moterims“,

„Mediacija ir kiti smurtinio elgesio keitimo modeliai“;

Moterų įgalinimas



„Nemokamų teisinių konsultacijų teikimas moterims
Lietuvoje ir Baltarusijoje“

Lietuva:

• Atrinkti 6 studentai-konsultantai bei vienas koordinuojantis teisininkas-
savanoris;

• Teisės konsultantams suorganizuoti mokymai „Teisinių dokumentų rengimas
šeimos bylose“ ir „Smurtas prieš moteris“;

• Suteikta 110 nemokamų teisinių konsultacijų moterims šeimos, darbo teisės ir
kitais klausimais;

• Parengta 20 procesinių dokumentų (ieškiniai dėl santuokos nutraukimo, vaiko
išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių turto
dalijimo ir kt.);

• Išleistos informacinės kortelės.

Moterų įgalinimas



“Šeiminio smurto aukų mokymai, kaip perdirbti ir dar
kartą panaudoti tekstilę” “reMade and reLive”

Tikslas - integruoti rizikos grupėje
esančias moteris į darbo rinką,
įvertinant ir panaudojant jų
asmeninį, socialinį, kultūrinį
identitetą ir mokant jas gaminti
įvairius produktus perdirbant
naudotas medžiagas.

7-iose šalyse įgyvendinamos veiklos:

• Nacionalinės ir tarptautinės tekstilės
perdirbimo dirbtuvės;

• Tikslinės grupės įgalinimo kursai;

• Nacionalinės ir tarptautinės parodos
bei viešinimo veiklos.

Moterų įgalinimas

Pirmasis partnerių susitikimas Atėnuose

Finansuoja

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711000575577085.1073741846.206075496069598&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711000575577085.1073741846.206075496069598&type=3


Mes siekiame pripažinti moterų migrančių gebėjimus ir
skatinti jų socialinę integraciją! Projektas FORWARD

Tęsiant projektą partneriai 2013 m.:

• Pravedė pilotinius mokymus, kuriose
dalyvavo 150 migrančių iš įvairių
pasaulio šalių.

• Mokymų metu išbandė 29 Naujojo
kompetencijomis grįsto modelio
priemones. Pateikė jų vertinimą.

• Tobulino sukurtą FORWARD modelį.

• 6 ES kalbomis publikavo 2 leidinius:
„FORWARD vadovas“ ir „Priemonių
rinkinys specialistams“.

• Organizavo konferenciją „Šiuolaikiniai
iššūkiai socialiniame darbe“

Moterų įgalinimas

Finansuoja



„FORWARD! – Kompetencijų aplankas ir pedagoginės
priemonės, skirtos nustatyti, atpažinti, patvirtinti ir pagerinti
moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus,
neformalaus ir savaiminio mokymosi metu.“

• Modelio koncepcijos ES kontekste
pristatymas.

• Metodinės rekomendacijos
specialistams.

• Daugiau nei 50 priemonių, skirtų
atskleisti imigrančių kompetencijas.

• Viena iš priemonių - novatoriškas,
projekto metu parengtas, klausimynas
padedantis savarankiškai atpažinti
turimus gebėjimus.

• Kompetencijų aplankas, paremtas
Europass gyvenimo aprašymu.

Moterų įgalinimas

Finansuoja

Inovatyvų FORWARD modelį sudaro:



Visuomenės švietimas



Nemokamos teisinės konsultacijos

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

•

Visuomenės švietimas



“Orus darbas - orus gyvenimas!

MIC kartu su Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija (ir dar su 5 šalimis)
įgyvendina projektą, kuriuo
numatoma vienyti jėgas siekiant
darnaus vystymosi bei propaguoti
oraus darbo - oraus gyvenimo idėjas.

Veiklos: bendrų tarptautinių strategijų
kūrimas, mokymai, lobistinė veikla,
šviečiamieji renginiai, solidarumo
akcijos ir daugelis kitų.

Tikslinė grupė – socialiniai partneriai:
darbdaviai, profesinės sąjungos, NVO,
o taip pat ktyvūs piliečiai, neabejingi
iškeltoms idėjoms.

Visuomenės švietimas

2013 metai:
• partnerių susitikimai Bucharešte ir

Sofijoje;
• sukurtas Facebook profilis;
• paruoštas projekto lankstukas ir

kuriama žurnalistų duomenų bazė
• suplanuoti pirmieji 7 modulių

mokymai.

Finansuoja

https://www.facebook.com/pages/Orus-darbas-orus-gyvenimas/1428882867328413
https://www.facebook.com/pages/Orus-darbas-orus-gyvenimas/1428882867328413


Moterų verslumo skatinimas



Moterų verslumo skatinimas

Finansuoja

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/moteru-nvo-lyderiu-akademija/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/moteru-nvo-lyderiu-akademija/


Moterų verslumo skatinimas

Finansuoja

Projekto veiklos:
• Fondų remiančių moterų NVO duomenų

bazės sukūrimas;
• Institucinių NVO gebėjimo stiprinimo

mokymai: finansinio savarankiškumo
didinimas, marketingas, viešieji ryšiai;

• Kūrybinės dirbtuvės: NVO reklamos
priemonių kūrimas;

• Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis;
• Moterų NVO duomenų bazės

atnaujinimas.
• 2013 m. buvo planuojamos projekto

veiklos, renkama informacija fondų
duomenų bazei, vyko pirmieji
Institucinių gebėjimų mokymai moterų

NVO.



Daugiau informacijos apie vykdomus projektus

Moterų informacijos centras

S. Konarskio g. 49 – 808 kab., LT-03123, Vilnius, Lietuva
Tel./ Fax: +370 5 2629 003

Elektoninis paštas:
mic@lygus.lt

Internetinis puslapis:
www.moteruinformacijoscentras.lt
www.lygus.lt

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

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

