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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 moterųpadėtį 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  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

Smurto	  artimoje	  aplinkoje	  prevencija

Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje



Rezultatai

Per 2015 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius: 726

Suteikta pagalba:
•Psichologinė 153
•Teisinė 114
• Informavimo ir konsultavimo 857
•Tarpininkavimo ir atstovavimo 131
• Individualūs pagalbos planai 426

Smurto	  artimoje	  aplinkoje	  prevencija



16 pasipriešinimo smurtui prieš 
moteris dienų

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija

Diskusijos „Smurtas artimoje aplinkoje: pasiekimai ir iššūkiai“ metu specialistai
diskutavo apie pagalbos smurto artimoje aplinkoje modelį Vilniaus mieste,
pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtį.

„Smurto artimoje aplinkoje aukų apsauga Vilniaus m.“ PK tyrėjai kartu
su SPC specialistais diskutavo kaip pagerinti bendradarbiavimą ir kokios
problemos kyla SP centrams ir policijos pareigūnams teikiant pagalbą
smurto artimoje aplinkoje aukoms.



Spaudos konferencija. Socialinio 
eksperimento prieš seksualinį 
smurtą šeimoje #Mūsųdaug 
pristatymas

Spaudos konferencijos metu pristatytas projekto
Moterys kalba socialinis eksperimentas
#Mūsųdaug, kuriame žymūs Lietuvos vyrai
skaitė seksualinį smurtą patyrusių moterų
istorijas ir ragino kitus vyrus susilaikyti nuo
smurto priešmoteris.
Spaudos konferencijos metu buvo pristatyta 16
dienų prieš smurtą prieš moteris kampanijos
vizija.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



3 Straipsniai smurto prieš 
moteris tema

http://www.lygus.lt/specializuoti-‐pagalbos-‐centrai-‐tikra-‐pagalba-‐
smurto-‐aukoms/

http://www.lygus.lt/laba-‐diena-‐jums-‐skambina-‐is-‐specializuoto-‐
pagalbos-‐centro/

http://www.lygus.lt/namu-‐darbai-‐valstybiski-‐ir-‐asmeniski/

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



Kampanija “16 dienų prieš smurtą 
prieš moteris ” socialiniuose 
tinkluose. 

Sukurtas specialus simbolis – oranžinė suknelė kuri atspindėjo šių metų pagrindinį
akcentą – tikras aukų istorijas pristatančią parodą “Suknelių istorijos”.

Komunikacija vykdoma dviem kanalais - MIC Facebook paskyroje ir
informaciniame portale www.lygus.lt

Komunikacija lygus.lt specialiai tam sukurtoje “Suknelių istorijų” skiltyje:

• 10 smurto artimoje aplinkoje aukų istorijų.

• 3 straipsniai.

4 suknelių istorijos pateko tarp TOP 10 skaitomiausių straipsnių lygus.lt portale.

Vizitų skaičiai: 4 314 puslapio peržiūrų 2 351 unikalių vartotojų.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



Kampanija “16 dienų prieš smurtą 
prieš moteris” socialiniuose 
tinkluose.

•Sukurta 16 specialaus dizaino žinučių, kuriose paviešintos smurto 
istorijos bei informacija apie SPC teikiamas paslaugas.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



Kampanijos rezultatai

• Žinutės pasiekė 121 300 žmonių.

• Specialios žinutės pristatančios:

- SPC bei jų teikiamas paslaugas pasiekė 94 000 žmonių.

- tikras smurto artimoje aplinkoje aukų istorijas pasiekė 200 000 žmonių.

•Vykdant viešinimo kampaniją elektroninėje erdvėje vidutiniškas pasiektas vartotojų
skaičius: 307 000 asmenys,

•Vidutinis vartotojų pamačiusių akcijos reklamą skaičius: 850 513 asmenys.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



Moterų informacijos centro teisininkė ir projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė nuo 2010 m. Lietuvos
moterų lobistinės organizacijos deleguota atstovauti Lietuvą Europos moterų lobistinės organizacijos
Obervatorijoje prieš smurtą priešmoteris.

1997 m. sukurta observatorija – unikali struktūra subūrusi net 33 smurto prieš moteris mažinimo
ekspertes iš skirtingų ES šalių (moterų teisių gynėjas, teisininkes, NVO aktyvistes ir pan.).
Observatorijos tikslas viešinti smurto prieš moteris problemą, identifikuoti svarbiausias su ja susijusias
problemas, padėti Europos moterų lobistinei organizacijai atstovauti smurtą patyrusių moterų interesus
ir poreikius Europos Sąjungos lygmeniu.

2015 m. MIC Vilniuje organizavo Observatorijos ekspertų susitikimą LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje. Susitikimo metu aptarti svarbiausi su smurto prieš moteris tema susiję klausimai:
Stambulo konvencijos ratifikavimas ir įgyvendinimas ES valstybėse narėse, migracijos ir ekonominių
krizių įtaka Europos moterims.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



Smurto prieš moteris mažinimo komitetas

• Remiantis gerąja Europos moterų lobistinės organizacijos patirtimi, Lietuvos
moterų lobistinės organizacijos viduje 2015 m. rugpjūčio mėn. 17 d. įkurtas
Smurto priešmoteris mažinimo komitetas, vienijantis 17 moterų NVO.

•Komitetui pirmininkauja - Moterų informacijos centras.

•Komiteto pagrindinis tikslas – koordinuoti Komiteto narių veiklą, vykdant smurto
prieš moteris mažinimo priemones, įniciatyvas ir pan.

•Daugiausia dėmesio skirta Specializuotos pagalbos centrų veiklai.

• 12 Komiteto narių (SP centrų) apsijungė ir nuo 2016 01 mėn. teikia paslaugas 47
savivaldybėse.

Smurto	  prieš	  moteris	  prevencija



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).

2015 metais atlikta Socialinių partnerių bei namudinių darbuotojų apklausa.
Parengta pirminė analizė ir galutinis tyrimas. Medžiagą lietuvių kalba rasite: ČIA

Dalyvauta tarptautinėje baigiamojoje konferencijoje Kipre, kurioje Moterų
informacijos centro atstovė Rugilė Butkevičiūtė skaitė pranešimą apie prekybos
žmonėmis tikslu išnaudoti darbui namuose situaciją Lietuvoje.

Prekybos	  moterimis	  prevencija



Moterų  ir  vyrų  lygių  
galimybių  skatinimas.  
Šeimos  ir  darbo  pareigų  

derinimas.  



Moterų politikių klubų tinklo veikla

18-oje regionų surengtos diskusijos, kuriuose su įvairių parlamentinių partijų
atstovais (moterimis ir vyrais) buvo aptarta moterų politikoje padėtis ir ką reikia
daryti siekiant lyčių balanso ne tik politikoje bet ir kitose srityse.

Konferencijoje „Kas jeigu ne mes? Kada jeigu ne dabar?“ (vyko 2015.12.04)
dalyvavo 89 asmenų (85 moterys ir 4 vyrai) - įvairių politinių partijų atstovės,
turinčios skirtingą patirtį politikoje bei moterų nevyriausybinių organizacijų atstovės,
kurios regionuose yra varomoji jėga siekiant subalansuoto moterų ir vyrų
atstovavimo sprendimų priėmime. >>Apie Konferenciją

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas



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

Lygiausios darbovietės titulą jau penktą kartą asociacijos Moterų informacijos
centro organizuojamame konkurse šiais metais laimėjo UAB “Vaikystės
sodas”. Sveikiname kolektyvą ir labai džiaugiamės, kad tokiu titulu galėjome įvertinti
švietimo įstaigą, juo labiau – ikimokyklinukų ugdymu užsiimančią bendrovę. Būkite
ir toliau pavyzdžiu kitiems.

Lygiausia darbovietė – tai konkursas, kuriame Lietuvos įmonių darbuotojai kviečiami
nominuoti savo darbovietę, kaip įstaigą, kurioje vienodos sąlygos dirbti, atsiskleisti,
ilsėtis, derinti šeimos ir darbo veiklą tiek vyrams, tiek moterims. Dar daugiau – čia
net ir psichologinė atmosfera tokia, kurioje nesijuokiama iš seksistinių pokštų, o
bendraujant vengiama lyčių stereotipų.

Nežiūrint į tai, kad klausimyne vis dar nemažai rimtų klausimų ir vasaros atostogos
įsibėgėjo – šiais metais sulaukėme užpildytų 128 anketų.

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas.	  Šeimos	  ir	  darbo	  pareigų	  derinimas.

Konkursas  organizuotas   įgyvendinant  projektą  „Moterų  ir  vyrų  padėties  skirtumų  
mažinimas  ekonominių  sprendimų  priėmime  Lietuvoje“,  
finansavimo  susitarimo  Nr.  JUST/2012/PROG/AG/4118/GE  
pagal  Europos  Sąjungos  užimtumo  ir  socialinio  solidarumo  programą  PROGRESS  
(2007-‐2013).



Mokymai Moterų ir vyrų lygių 
galimybių komisijos nariams 
moterų ir vyrų lygybės tema

Mokymai organizuoti glaudžiai bendradarbioaujant su SADM Moterų ir vyrų
lygybės skyriaus specialistais. Pirmoje dalyje dalyvavo Moterų ir vyrų lygių
galimybių komisijos nariai. Į antrąją mokymų dalį taip pat buvo kviečiami
dalyvauti socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės atstovai.

Mokymų tikslas – suteikti informaciją bei įgūdžius siekiant efektyvaus Valstybinės
moterų ir vyrų lygių galimybių2015–2021 metų programos įgyvendinimo.

Renginys baigėsi moderuojama diskusija apie naujojo socialinio modelio
aktualijas.

Mokymuose dalyvavo 27 Lygių galimybių komisijos nariai bei socialiniai
partneriai.

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas

Programą  finansuoja    



Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika
Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas

2015m. parengta bei Moterų ir vyrų lygių
galimybių komisijos nariams pristatyta
“Sprendimų projektų poveikio lytims
vertinimo metodikos“ koncepcija. Gautas
komisijos narių pritarimas, kaip poveikio
lytims vertinimą integruoti į numatomą teisinio
reguliavimo poveikio vertinimą, atliekant jo
keitimą.

Parengtas metodikos aprašas „Sprendimų
projektų poveikio lytims vertinimo metodika
arba lyčių lygybės patarėjas valstybės ir
savivaldybių įstaigoms.



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

2015 : 
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



Lyčių lygybė – pelninga investicija!

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

Veiklos/Rezultatai 2014 – 2015

Veikla: Plačiosios visuomenės informavimo ir švietimo kampanijos, skirtos moterų ir vyrų 
vienodų galimybių   darbo rinkoje skatinimui. 

Rezultatai: 
- Dokumentinis filmas 

https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras/videos/1122404397770032/
- 10 radio laidų „Esu“ https://www.youtube.com/user/Lyguslt
- 1 Viešinimo kampanija - plakatas viešojo transporto stotelėse (10 apskričių)
- Videofilmo, skatinančio vienodą moterų ir vyrų pripažinimą ir vertinimą, demonstravimas ir 

aptarimas 10 apskričių
- 4 Informaciniai renginiai aukštosiose mokyklose ir 2 susitikimai su visuomene bei lyčių 

lygybės politiką formuojančiai pareigūnais

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas.	  Šeimos	  ir	  darbo	  pareigų	  derinimas.



Lyčių lygybė – pelninga investicija!

Veikla: Renginiai, gilinantys supratimą apie moterų ir vyrų nelygybės užimtumo srityje
priežastis, pasekmes bei lygybės skatinimo priemones.

Rezultatai:
- Debatai apie JT CEDAW Komiteto Rekomendacijas Lietuvai užimtumo srityje 10-yje

apskričių;
- Apskrito stalo diskusija, skirta JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris Konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenai;

- Susitikimas su Moterų parlamentine grupe dėl įstatyminės bazės tobulinimo, siekiant
užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes darbo rinkoje.

Veikla: Darbdavių ir socialinių partnerių švietimas apie moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo
darbovietėse svarbą.

Rezultatai:
- Sukurta ir moderuojama Lygybės darboviečių grupė socialiniame tinkle LikedIn.
- Apskrito stalo diskusija dėl lyčių lygybės planavimo darbovietėse

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas.	  Šeimos	  ir	  darbo	  pareigų	  derinimas.



Lyčių lygybė – pelninga investicija!

Veikla: Mokymai moterų ir vyrų teisių ir lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje tematika 60-
yje savivaldybių

Rezultatai: 
- Organizuoti ir pravesti 27 ak. val. moduliniai mokymai moterų ir vyrų teisių ir lygių galimybių
užtikrinimo darbo rinkoje tematika kiekvienoje savivaldybėje suformuotoms visuomeninėms
grupėms, kurias sudaro viešo ir privataus sektoriaus, įskaitant socialinių partnerių (darbdavių ir
profesinių sąjungų), atstovai tam, kad jie gebėtų daryti įtaką moterų ir vyrų lygybės politiką
užimtumo srityje vietiniu lygmeniu.

Veikla: Tyrimas įvertintis Lietuvos moterų padėtį, atsižvelgiant į JT Moterų diskrinminacijos 
panaikinimo komiteto rekomendacijas Lietuvai. 

Rezultatai:
- Atliktas moterų padėties užimtumo, švietimo ir kultūros srityse bei jų galimybių Lietuvoje 

tyrimas, įvertinta Lietuvos moterų padėtis, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Moterų 
diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas Lietuvai

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas.	  Šeimos	  ir	  darbo	  pareigų	  derinimas.



Lyčių lygybė – pelninga investicija!

Nepriklausomas veiklų vertinimas*: 

- Projektų veiklų dalyviai bendrą mokymų kokybę skalėje nuo 1 iki 5 įvertino 4,11; turinio 
kokybę 4,10; mokymus ir kitas veiklas vedusių lektorių pasirengimą 4,22 balais. 

- Įgyvendintos veiklos, susijusios su lyčių lygybės skatinimu, buvo naudingos. Skalėje nuo 1 
iki 5 projektų veiklų dalyviai veiklų naudingumą įvertino 3,96;

- Net 78,3 procentai projektų veiklų dalyvių nurodė, kad įgyvendintos veiklos, susijusios su 
lyčių lygybės skatinimu pakeitė arba iš dalies pakeitė jų požiūrį į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principus ir jų taikymą.

- 57,8 procentai respondentų nurodė, kad įgyvendinti mokymai ir kitos veiklos, skatinančios 
lyčių lygybę, pakeitė arba „iš dalies“ pakeitė jų elgseną darbinėje veikloje, bendraujant su 
partneriais, kolegomis, šeimos nariais.

- Skalėje nuo 1 iki 5, mokymų ir kitų veiklų, skatinančių lyčių lygybę, metu įgytų žinių 
pritaikomumą apklausos respondentai įvertino 3,9 balais. 

*vadovaujantis „Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007 – 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I 
prioriteto, efektyvumo, rezultatyvomo ir poveikio vertinimo ataskaita“ (priemonė Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimo ir socialinių 
problemų prevencija darbo rinkoje“)

Moterų	   ir	  vyrų	  lygių	  galimybių	  skatinimas



Moterų  verslumo  skatinimas.



Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas 
ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Moterų	  verslumo	  skatinimas

Projekto tikslas:

- išnagrinėti, įvertinti ir išdiskutuoti atitinkamas priemones, skirtas gerinti moterų
atstovavimą valdyme ir vadovaujamose pareigose ir skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir
moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma visų Lietuvos sektorių
valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Projektą įgyvendino – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus
įstaiga, Moterų informacijos centras ir Šiaulių universiteto lyčių studijų centras



Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas 
ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Moterų	  verslumo	  skatinimas

MIC projekte buvo atsakingas už informuotumo didinimo kampaniją skleidžiant socialinio 
teisingumo ir gerovės idėjas. 

- Siekėme didinti informuotumą apie nepakankamą moterų dalyvavimą priimant ekonominius 
sprendimus ir inicijavome viešąsias diskusijas apie didesnio moterų dalyvavimo naudą 
visuomenei.  

- Naikinome lyčių stereotipus ir galvoseną.

- Organizavome konkursą „Lygiausia darbovietė” 2014 m. ir 2015 m. 



Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas 
ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Moterų	  verslumo	  skatinimas

2015.07.02 kartu su Socialinės apsaugos ir darbo,
Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijomis organizuota
tarptautinė konferencija „Investuok pelningai!“, kurios
metu pristatyta geriausia ES šalių ir Lietuvos praktika
skatinant vienodą dalyvavimą sprendimų priėmimo
procese.

Temos:
- Moteris verslininkė Europoje – 20 metų patirtis, iššūkiai
ir lūkesčiai;
- Moterų ir vyrų balansas ekonominių sprendimų
priėmime;
- Lyčių balansas ir ekonominė nauda;
-Moterų ekonominis įgalinimas, Lietuvos ir užsienio šalių
moterų verslo gerosios praktikos pavyzdžiai;

Konferencijoje dalyvavo ekspertai, politikai,
socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės
atstovai iš Lietuvos ir kitų ES šalių (viso virš
100 dalyvių).



Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas 
ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Moterų	  verslumo	  skatinimas

• Projekto metu sukurta ir veikia virtuali
>>interneto platforma „Portalas verslą
pradedančioms ar jį plėtoti siekiančioms
moterims“. Čia iš eksperčių sudaryta
profesionalių verslo moterų komanda teikė
>>verslo konsultacijas. Šiuo metu duomenų
bazėje yra apie 300 klausimų su atsakymais
(temos: marketingas, viešieji ryšiai, finansų
valdymas, verslo kūrimas ir teisė, lyderystė)

• Projekto partneris Šiaulių universitetas atliko
tyrimą „Lietuvos moterų ir vyrų nelygybė
biržinių akcinių bendrovių valdybose“.
Remiantis tyrimo rezultatais ir kitais projekto
pasiekimais MIC parengė >>infografiką



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



Nemokamos teisinės konsultacijos

Paslaugos:
• Nemokamas teisines konsultacijas šeimos, darbo
teisės klausimais Moterų informacijos centre teikia
advokatas Laurynas Kasiulynas;

• 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 įmoterų informacijos centrą.

El.paštas: teise@lygus.lt;
tel: +370 5 2629 003
S.Konarskio g. 49, 808 kab., Vilnius

Visuomenės  švietimas



Visuomenės  
švietimas



“Orus darbas - orus gyvenimas!
•MIC kartu su Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija (ir dar su 5 šalimis) 2013 – 2015
m. įgyvendino 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.

2015 metai:
• Įgyvendinti 2 moduliųmokymai
•Atrinkti mentoriai, organizuoti 2
susitikimai
• Organizuota paroda
• Lektorių iš Moldovos vizitas.
•Administruojamas Facebook
• Baigiamasis renginys San. Paule

Visuomenės  švietimas



Informacinis portalas „LYGUS“

2015  pagrindinėmis portalo skiltimis išliko Lyčių lygybė ir Smurtas.
Viena sėkmingiausių ir daugiausia lankytojų sulaukusia rubrika tapo: 

Moters ir vyro įvaizdis reklamoje. 

Puslapio peržiūrų: 32 000
Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 10 300

Visuomenės  švietimas



2015 m. augo MIC Facebook fanų bazė.

Facebook buvo keliamos diskusijos smurto 
prieš moteris ir lyčių lygybės temomis.

Viena labiausiai komentuojamų rubrikų buvo 
penktadienio rubrika: „Moters ir vyro 
įvaizdžiai reklamose“, kuri buvo perkelta į 
portalą www.lygus.lt

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

Visuomenės  švietimas



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/
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