
Moterų informacijos centro 
veiklos ataskaita

2014 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  

Smurto prieš moteris prevencija

Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje

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


Rezultatai

Per 2014 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius: 804

Suteikta pagalba:

• Psichologinė 213

• Teisinė 119

• Informavimo ir konsultavimo 813

• Tarpininkavimo ir atstovavimo 530

• Individualūs pagalbos planai 698
Nukreipė 
policija; 

760

Kreipėsi 
patys; 44

Smurto prieš moteris prevencija



“LOG IN – saugumas man patinka!”

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.

Smurto prieš moteris prevencija

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


VEIKIME KARTU!

16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris išvakarėse bei šios
tarptautinės kampanijos metu Moterų informacijos centras organizavo
susitikimus/diskusijas su institucijomis teikiančiomis pagalbą smurto artimoje
aplinkoje aukoms.

Susitikimai buvo organizuoti Vilniaus apskrityje (Vilniaus mieste ir rajone,
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų bei Širvintų rajonuose).

Plačiau apie susitikimus čia

Susitikimuose dalyvavo: 126 žmonės

Programą finansuoja

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.lygus.lt/2014/12/policininkai-domejosi-smurto-artimoje-aplinkoje-problematika/


Tarptautinė akcija 16 dienų prieš smurtą prieš moteris

Problema: jaunimas socialiniuose tinkluose
praleidžia daugiau nei 3 – 4 val. per dieną, tačiau 80
proc. moksleivių trūksta žinių apie saugumą
elektroninėje erdvėje.
Pasekmės: patyčios iš klasės, mokyklos keliasi į
naują, žymiai pavojingesnę ir sunkiau
kontroliuojamą elektroninę erdvę. Erdvę, kurioje
jos plinta žaibišku greičiu, vienu „patinka“ mygtuko
paspaudimu, vyksta visą parą, dažnai būna
anoniminės.

Kaip reaguoti mokytojui, tėvams, jaunimui pamačius patyčias elektroninėje erdvėje?

Visą su konferencija susijusią medžiagą, nuotraukas bei konferencijos lektorių 
pranešimus rasite čia 
Konferencijoje dalyvavo: 79 žmonės

Smurto prieš moteris prevencija

http://www.lygus.lt/2014/11/konferencija-saugumas-man-patinka-patyciu-elektronineje-erdveje-tema/


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).

2014 metais atlikta Socialinių partnerių bei namudinių darbuotojų apklausa.
Parengta pirminė analizė.

Prekybos moterimis prevencija

Programą finansuoja  



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:

• Mokymai, kaip tapti šeimai palankia darboviete 2014.09.25-26 dienomis
surengti Druskininkuose socialiniams partneriams iš Kretingos, Kauno,
Vilniaus, Utenos bei profesinių sąjungų atstovams iš Vilniaus, Kauno ir
Alytaus

• Mokymo kursas „Vyrų ir moterų reprezentacija lietuvių žiniasklaidoje ir
literatūroje: istorinis ir šiuolaikinis kontekstai“ organizuotas 2014.10.16-17
Druskininkuose (mokymai – 16 ak val.)

• Mokymų kursas apie vyro ir moters lygiavertį bendradarbiavimą visų rūšių
veikloje organizuotas 2014.11.06-07 Druskininkuose. Kartu organizuota
filmo „Geležinė ledi“ peržiūra ir apvalaus stalo diskusija „50 : 50 - sėkmės
garantas verslui ir visuomenei“. (mokymai – 16 ak val.)

Programą finansuoja  



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

Rezultatai:

Konkursas „Lygiausia darbovietė 2014“.

Dalyvavo 136 respondentai.

Programą finansuoja  

“Lygiausia darbovietė” Lietuvoje 2014 m. tapo „ERGO Kauno regioninis

centras“.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas



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

Rezultatai:

Konkursas „SuperTėvelio
Tėvadienis“ - 17 dalyvių.

Programą finansuoja  

Konkurso prizininkas – p. Dainius surinko 41 balsą.
2014 m. gale tinklas turi net 1217 gerbėjų
Apie konkursą ir kampaniją sužinojo virš 70.000
socialinio tinklo dalyvių. O per Moterų informacijos
centro Facebook tinklą iki 143.000.

Sukurtas ir transliuotas reportažas Tėvo dienos proga per LNK laidą “Padėkime augti” 
2014.05.31. http://goo.gl/rjZ4ht

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

http://goo.gl/rjZ4ht


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

Programą finansuoja  

2014 metais portalas buvo visiškai atnaujintas.
2014 spalio-gruodžio mėnesiais: 
Puslapio peržiūrų: 32 000
Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 10 300

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

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Socialinio tinklo Facebook statistika:
Pasiektų žmonių - 400 000
Įsitraukusių žmonių - 10 000 

www.lygus.lt

Lietuvos ir Baltijos konferencija Šiaurės Baltijos šalių bendradarbiavimo klausimu 
http://goo.gl/CxgN8n

http://goo.gl/luUuXw

http://www.lygus.lt/
http://goo.gl/CxgN8n
http://goo.gl/luUuXw


Lyčių lygybė – pelninga investicija!*

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

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas



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

Daugiau informacijos čia

Finansuoja

https://www.facebook.com/groups/314809378671599/?fref=ts


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
S.Konarskio g. 49, 807 kab.,
Vilnius

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 aktyvūs piliečiai, neabejingi
iškeltoms idėjoms.

2014 metai:
• Įgyvendinti 4 modulių mokymai;
• Atrinkti mentoriai, organizuojami

susitikimai;
• Lektorių iš Bangladešo vizitas 2014

m. gegužės mėn.;
• Administruojamas Facebook

profilis;
• Pildoma žurnalistų duomenų bazė.

Finansuoja

Visuomenės švietimas

https://www.facebook.com/pages/Orus-darbas-orus-gyvenimas/1428882867328413?fref=ts


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/
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