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Tikslai

Ugdyti visuomenės  

sąmoningumą lyčių lygybės  

bei lygių galimybių srityje

Gerinti moterų padėtį viešame  

ir privačiame gyvenime

Daryti įtaką lyčių lygybės politikos  

formavimui ir įgyvendinimui

Skatinti vienodas moterų ir vyrų

galimybes užimtumo ir darbo srityje

Atstovauti visuomenei

užtikrinant lyčių lygybę

Mažinti smurtą ir patyčias

lyties pagrindu



Moterų 

Informacijos

Centro

programos



https://www.moteruinformacijoscentras.lt/
https://www.lygus.lt/


Specializuotos kompleksinės

pagalbos centras
Nuo 2012 m. MIC veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

(toliau – SKPC).

2018 10 09 MIC tapo Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (toliau –

LMTĮA), vienijančios 16 nevyriausybinių organizacijų, vykdančių SKPC

funkcijas, nariu.

Nuo 2019 metų MIC su partneriais iš LMTĮA teikia pagalbą nukentėjusiems nuo

smurto artimoje aplinkoje 60-yje savivaldybių.

SKPC projekto bendras metinis 2020 m. biudžetas – 1 504 100 Eur.

MIC biudžetas – 158 381,59 Eur.



Specializuotos kompleksinės

pagalbos centras

• Grigiškių seniūnija

• Naujininkų seniūnija

• Naujosios Vilnios seniūnija

Kitos seniūnijos (MIC ir

LMTĮA)

Daugiau informacijos apie SKPC veiklą visoje Lietuvoje

Vilniaus Miestas

Vilniaus apskritis

Moterų  

informacijos  

centro  

aptarnaujama  

teritorija Elektrėnų r.

Šalčininkų r.

Širvintų r.

Švenčionių r.

Trakų r.

Vilniaus r.

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/
https://www.specializuotospagalboscentras.lt/


SKPC 2020 m. užregistruotų smurtą
patyrusių asmenų skaičius
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PRANEŠĖ 

POLICIJA

92 %

KREIPĖSI 

SAVARANKIŠKAI

8 %

2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruoti 1429* nuo

SAA nukentėję asmenys, iš kurių apie:

*Eliminuotas vaikų, tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje, 

kurioje buvo smurtauta, skaičius

1319110

574

Pranešė policija

Kreipėsi savarankiškai



2020 m. SKPC pagalbą gavo 1 689* smurtą patyrę asmenys, iš jų:

SKPC suteiktos pagalbos skaičius

• Informavimo 2542

• Konsultavimo 1672

• Psichologinė 219

• Teisinė 125

• Tarpininkavimo ir atstovavimo 199

• Kitos pagalbos 32

SKPC 2020 m. I-IV ketv. veiklos rezultatai

1300; 
77%

389; 23%

2020 m. užregistruoti asmenys, gavę pagalbą

Asmenys, užregistruoti iki 2020 m., tačiau pagalbą gavę ir 2020 m.



https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.lygus.lt/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/


SKPC sklaida ir viešinimas

INFORMACINĖS  KORTELĖS

19
susitikimų su institucijų, teikiančių apsaugą ir

pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, 

atstovais. 

9
SKPC komentarai/ straipsniai/žinutės

skaitmeninėje erdvėje apie smurtą artimoje

aplinkoje ir pagalbos galimybes. 

1 skaitykite ČIA

2 skaitykite ČIA

3 skaitykite ČIA

4 skaitykite ČIA

5 skaitykite ČIA

6 skaitykite ČIA

7 skaitykite ČIA

8 skaitykite ČIA

9 skaitykite ČIA

http://www.lygus.lt/paruostukas-i-simonytes-vyriausybei-10-veiksmu-kurie-suvaldys-smurta-pries-moteris/
https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras
http://www.lygus.lt/
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/karantinas-kirs-per-moteru-atlyginimus-padauges-smurto-ekspertes-baiminasi-ar-neatsidursime-viduramziuose-1026-1305510
https://www.15min.lt/max/naujiena/ivykiai/smurto-seimoje-anatomija-sunaus-kankinimus-kentusi-moteris-sunu-teismuose-gyne-tol-kol-viena-diena-buvo-nuzudyta-1226-1426196
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1166708/smurtas-artimoje-aplinkoje-neaplenkia-ir-elito-taciau-prabilti-stabdo-visuomenes-abejingumas
https://tiesa.com/tiesa-lietuva/covid19-krize-apnuogino-moteru-diskriminacija-lietuvoje/209739
https://www.alfa.lt/straipsnis/50421403/covid-19-krize-apnuogino-moteru-diskriminacija-lietuvoje
https://www.etaplius.lt/susitikime-kalbeta-apie-smurto-artimoje-aplinkoje-identifikavima-bei-pagalba-smurto-aukoms


Projektas: Smurtas artimoje aplinkoje: 
prevencija, apsauga, pagalba, 
bendradarbiavimas

Projektą įgyvendina Moterų informacijos centras  kartu su partneriais: 

Kauno apsk. moterų krizių centru, Moterų veiklos inovacijų centru (Šiauliai), 

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru; Klaipėdos socialinės ir

psichologinės pagalbos centru, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvoje skyriumi.

Projekto tikslas

Kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje

dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms

prieinamumą bei kokybę.

Uždavinys

Supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, padariniais, ugdyti nepakantumą

smurtiniam elgesiui bei viešinti pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms teikiančius

Specializuotos pagalbos centrus bei tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą artimoje

aplinkoje patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą bendradarbiavimu bei stiprinti SPC

darbuotojų, savanorių ir kitų specialistų profesinę kompetenciją.



Veiklos

Projektą įgyvendina Moterų informacijos centras  kartu su partneriais: Kauno

apsk. moterų krizių centru, Moterų veiklos inovacijų centru (Šiauliai), Kretingos

moterų informacijos ir mokymo centru; Klaipėdos socialinės ir psichologinės

pagalbos centru, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos

asociacijos Lietuvoje skyriumi.

Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose, televizijoje, internetiniame portale

„Delfi“, sveikatos įstaigose, radijo laidose klausos negalią turintiems asmenims

Mokymai specialistams, teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje

patyrusiems asmenims, vykdantiems prevenciją ir dirbantiems apsaugos srityje:

Visuomenės nuomonės apklausa ir tyrimas skirtas įvertinti teikiamos pagalbos smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusiems asmenims kokybę bei prieinamumą 

Seminarai žiniasklaidos atstovams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje 

ypatumus.



Informacinė kampanija

23 straipsniai:

#SprendiTu #SKPC #PalikSmurtoRata

#SpecializuotosKompleksinėsPagalbosCen

trai

Pradžia 2019 09 mėn.

2019 metai:

81 žinutė, pasiekė

591 954 asmenys

2020 metai: 

180 žinučių, pasiekė

1 555 065 asmenys

https://www.facebook.com/hashtag/sprenditu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJkjF5K8XKCBmryJF82n2Oosr-KJNXzv1UndbADJbMI3tZo7riDuGEbw-OHtDK-aCCRRVxKgG0xNm9akDFyu5WsvQiMcSxfUCWz0m5wm5qrHOiXuDHC7zn4zbz7pTChoYIBLuHxhM_K47cOl3smN77Vs5To7H5EVQwe0epLgw3hO4vNY2WcFr3JeFW13u5a3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/skpc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJkjF5K8XKCBmryJF82n2Oosr-KJNXzv1UndbADJbMI3tZo7riDuGEbw-OHtDK-aCCRRVxKgG0xNm9akDFyu5WsvQiMcSxfUCWz0m5wm5qrHOiXuDHC7zn4zbz7pTChoYIBLuHxhM_K47cOl3smN77Vs5To7H5EVQwe0epLgw3hO4vNY2WcFr3JeFW13u5a3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paliksmurtorata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJkjF5K8XKCBmryJF82n2Oosr-KJNXzv1UndbADJbMI3tZo7riDuGEbw-OHtDK-aCCRRVxKgG0xNm9akDFyu5WsvQiMcSxfUCWz0m5wm5qrHOiXuDHC7zn4zbz7pTChoYIBLuHxhM_K47cOl3smN77Vs5To7H5EVQwe0epLgw3hO4vNY2WcFr3JeFW13u5a3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/specializuotoskompleksin%C4%97spagalboscentrai?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJkjF5K8XKCBmryJF82n2Oosr-KJNXzv1UndbADJbMI3tZo7riDuGEbw-OHtDK-aCCRRVxKgG0xNm9akDFyu5WsvQiMcSxfUCWz0m5wm5qrHOiXuDHC7zn4zbz7pTChoYIBLuHxhM_K47cOl3smN77Vs5To7H5EVQwe0epLgw3hO4vNY2WcFr3JeFW13u5a3Y&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/


Informacinė kampanija

Radio laida:

https://www.ziniuradijas.lt/embed/127527

Dalyvavo:

Jūratė Šeduikienė asociacijos Moterų informacijos centras direktorė Dovilė

Juodkaitė Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė

7 Video:

https://www.youtube.com/hashtag/sprenditu

Informacinė kampanija nacionalinės aprėpties televizijoje

Transliavimo kampanijos metu pavyko pasiekti 328,4 GRP, kas yra geras

rezultatas, rodantis efektyvų išlaidų vienam žiūrovui skyrimą, nes reiškia, 

kad šios, dvidešimt dienų (nuo balandžio 10 iki 20 dienos) trukusios

kamapanijos metu buvo pasiekta 45,1 proc. Lietuvos gyventojų nuo 5-erių 

metų amžiaus arba 1 205 800 Lietuvos gyventojų.

https://www.ziniuradijas.lt/embed/127527
https://www.youtube.com/hashtag/sprenditu


Mokymai specialistams

2020 01 08 Diskusija SADM.

Tikslas.

- pristatyti projekto metu atlikto kokybinio tyrimo, skirto

įvertinti teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje

patyrusiems asmenims kokybę bei prieinamumą, 

rezultatus bei pateikti rekomendacijas kaip kompleksiškai

spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą;

- pristatyti Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų

bei Policijos veiklos rezultatus už 2019 metus; 

- supažindinti su Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos

panaikinimo komiteto (CEDAW) rekomendacijomis

Lietuvai skirtomis kovai su smurto dėl lyties.

- >>Daugiau ČIA

https://www.lygus.lt/pristatytas-kokybinis-tyrimas-smurtas-artimoje-aplinkoje-prevencija-apsauga-pagalba-bendradarbiavimas/


Mokymai specialistams

- 25 diskusijos 25-iose savivaldybėse, 437 asmenys

- 25 14 ak. val. mokymai 25-iose savivaldybėse „Smurtas

artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas“, 481 asmuo

- Vieni 8 ak. val. mokymai vienoje savivaldybėse „Smurtas

artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas“, 16 asmenų

MIC 

- 5 diskusijos 5-iose savivaldybėse

- 5 mokymai 14 ak. val. mokymai 5-iose savivaldybėse



Mokymai SKPC specialistams

2020 m. birželio 8-9 d. Birštone ir 2020 m. liepos 13-14 d. Panevėžyje

suorganizuoti 28 ak. val. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga,

pagalba, bendradarbiavimas“.

Mokymuose dalyvavo 15 darbuotojų iš 13 Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo

asociacijos narių.



Visuomenės nuomonės apklausa

2020 m. Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų

apklausos apie Smurtą artimoje aplinkoje pristatymas

Čia pateikiama bendros Lietuvos ir Didžiosios

Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų

kompanijos “Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos 16-30 d. 

asociacijos Moterų

Informacijos centras užsakymu atliktos

reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos apie

Smurtą artimoje aplinkoje >>ataskaita. 

https://www.lygus.lt/lietuvoje-dideja-nepakantumas-smurtui/


Europos moterų lobistinės (EWL) organizacijos Smurto prieš moteris

Observatorija yra unikali struktūra vienijanti ekspertes iš daugiau nei 30

Europos šalių, kuri gyvuoja nuo 1997 metų.

Nuo 2010 m. Lietuvą joje atstovavo MIC.

EWL smurto Observatorijos pagrindiniai uždaviniai yra

identifikuoti klausimus, kylančias grėsmes ir taip prisidėti

prie EWL politikos formavimo smurto prieš moteris

prevencijos bei pagalbos srityje. Ji svariai prisideda prie

smurto prieš moteris fenomeno matomumo, statistinių

duomenų bei realios situacijos Europiniu lygmeniu

atskleidimo ir institucijų įsipareigojimų monitoringo.

https://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-219?lang=en
https://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-219?lang=en


Žaisk už savo teises! Inovatyvios

strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją
Projekto tikslas – mažinti smurtą lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe.

Sukurtas ir išbandomas strateginio kortų žaidimo „Strateginės reakcijos: lytis ir

neapykantos kalba“ prototipas.

Organizuoti 10 ak. val. nuotoliniai mokymai „Žaisk už savo teises! Inovatyvios medijų

strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“, kuriuose dalyvavo 26 mokytojai, socialinių

darbuotojai, psichologai iš skirtingų Lietuvos mokyklų.

Grįžtamasis ryšys: 20/20 švietimo specialistų, užpildžiusių vertinamąją anketą,

norėtų ateityje gauti informaciją apie MIC organizuojamus mokymus.

2020 metų vykdytos projekto veiklos

Tikslo bus siekiama skatinant kritinį ir kūrybišką socialinių medijų naudojimą,  nukreiptą į seksizmo, lyčių stereotipų, 

diskriminacijos ir neapykantos kalbos apraiškų lyties pagrindu elektroninėje erdvėje mažinimą.



https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.lygus.lt/


Pajamų skirtumo tarp moterų ir vyrų
mažinimas

22

Projekto tikslas – informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio bei pensijų atotrūkio

poveikį jų kasdieniam gyvenimui.

2020 m. vykusios veiklos:

• Mokymai su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams. 2020 m. vasario 17 – 18 d. EIGE 

vyko 16 ak. val. mokymai, kuriuose dalyvavo 51 pedagogas. Mokymų metu pedagogai gilino žinias

lyčių lygybės srityje, sužinodami kaip lyčių stereotipai veikia moksleivių profesijų pasirinkimą bei daro

įtaką pajamų skirtumo tarp moterų ir vyrų atsiradimui. 

• Mokymai moterų NVO. 2020 m. vasario 27 d. Kaune mokymuose dalyvavusios 33 moterų NVO 

atstovės stiprino institucinius gebėjimus moterų ir vyrų pajamų atotrūkio mažinimo tema, diskutavo

apie lyčių stereotipų priežastis ir jų įtaką profesijų pasirinkimui, lyčių nelygybę profesiniame

orientavime ir darbo aplinkoje.

Projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-

PENS-AG-2017) iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa

(2014 – 2020)



Pajamų skirtumo tarp moterų
ir vyrų mažinimas
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Projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-

PENS-AG-2017) iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 

(2014 – 2020)

Rugsėjo 24 dieną nacionalinėje konferencijoje #VertiPoLygiai

pristatyti dvejus metus trukusio projekto „Pajamų skirtumo tarp

moterų ir vyrų mažinimas“ rezultatai. Visuomenė informuota apie

moterų ir vyrų darbo užmokesčio bei pensijų atotrūkio poveikį jų

kasdieniam gyvenimui.

Prieš dvejus metus startuojant šiam projektui SADM viceministras

E. Bingelis sakė: „Akivaizdu, kad vien tik teisinis reguliavimas

nėra ir nebus veiksmingas, jeigu visuomenėje nebus supratimo,

kokia svarbi kiekvienam iš mūsų yra darbo užmokesčio atotrūkio

tema. Todėl visuomenės švietimas, darbuotojų ir darbdavių

įsitraukimas kuriant priemones ir jas įgyvendinat yra ypač

reikšmingi.“

Projekto puslapis: https://www.polygiai.lt/

https://www.youtube.com/watch?v=rinYeqNNenw&ab_channel=Moter%C5%B3informacijoscentras
https://www.polygiai.lt/


Institucinių gebėjimų stiprinimas moterų
ir vyrų lygių galimybių srityje

24

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų akademinius gebėjimus, tobulinant pedagogų

ir kitų švietėjų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, kompetencijas moterų ir vyrų lygių galimybių srityje

bei didinti Moterų informacijos centro kompetencijas moterų ir vyrų lygių galimybių politikos srityje. 

Veiklos:

2020 08 19/20 16 ak. val. mokymai nevyriausybinėms organizacijoms dirbančioms su pedagogais ir

kitais švietėjais dirbančiais su vaikais ir jaunimu. Mokymai vedami pagal Vilniaus universiteto

Pedagogų kompetencijų ir plėtros centro akredituotą programą „Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai

švietime ir profesiniame konsultavime“ – 15 asmenų.

2020 07 10/11/12 15 val. Pagalbos moterims linijos savanoriams organizuota 3-jų dienų

psichoterapeuto vedama patyriminė grupė, kurios metu savanorės galėjo labiau pažinti save, įvertinti

savo turimą požiūrį ir nuostatas į visų formų smurtą, ypač seksualinį - 10 savanorių.



Moterų informacijos centras, kaip Lietuvos moterų lobistinės

organizacijos narys dalyvauja Lygių galimybių kontrolieriaus projekte

„SAVIVALDYBĖS  SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ LYGYBĖ“ (2017 – 2021)
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2020 metais:

Pravesti penki 5 val. informaciniai renginiai

savivaldybių bendruomenėms.

Savivaldybių atstovams suteikta 159 val. 

konsultacijų. 



https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/


Lygiausia metų darbovietė Lietuvoje išrinkta

jau 10-tą kartą

Šiemet jau 10-ąjį kartą kvietėme Lietuvos gyventojus

nominuoti savo darbovietę, kaip vietą, kurioje užtikrinamos

vienodos sąlygos bei galimybės tiek vyrams, tiek moterims. 

Su džiaugsmu pranešame, kad #LygiausiaDarbovietė2020

tapo įmonė „Coca–Cola HBC Lietuva“! 

Taip pat sveikiname Rasą, kuri laimėjo skrydį oro balionu! 

Su nekantrumu laukiame kitų metų atsinaujinusio konkurso. 

Iniciatyvą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

#LygiausiaDarbovietė

https://www.facebook.com/hashtag/lygiausiadarboviet%C4%972020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWf1VgzQAFrqZdt4GpPMU569S45g0BwGu-d9J_PQDwjtgtRqjn60MunEtorpvzII5rZ-H038y37tHK0Iwuj-QlrpPrnDbwFqaDI4CFkcVPXQ3SBbKaydM4Lqirlm4cR4sKZkTcVxv3y72Wts29eq4IFjEL6UJiqxWdnBz1skj1OqeexrKcRuPYqHsmyXYdNbfI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lygiausiadarboviet%C4%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWf1VgzQAFrqZdt4GpPMU569S45g0BwGu-d9J_PQDwjtgtRqjn60MunEtorpvzII5rZ-H038y37tHK0Iwuj-QlrpPrnDbwFqaDI4CFkcVPXQ3SBbKaydM4Lqirlm4cR4sKZkTcVxv3y72Wts29eq4IFjEL6UJiqxWdnBz1skj1OqeexrKcRuPYqHsmyXYdNbfI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lygiausiadarboviet%C4%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWf1VgzQAFrqZdt4GpPMU569S45g0BwGu-d9J_PQDwjtgtRqjn60MunEtorpvzII5rZ-H038y37tHK0Iwuj-QlrpPrnDbwFqaDI4CFkcVPXQ3SBbKaydM4Lqirlm4cR4sKZkTcVxv3y72Wts29eq4IFjEL6UJiqxWdnBz1skj1OqeexrKcRuPYqHsmyXYdNbfI&__tn__=*NK-R


Informacinis portalas LYGUS.LT

Informacinio portalo tikslas - teikti aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės

klausimais įvairių institucijų bei organizacijų atstovams. 2020 m.:

Publikuoti 66 straipsniai, sukurtas 1 konferencijos #VertiPoLygiai puslapis.

Portalą aplankė 15 000 vartotojų.

Facebook publikuotos dauguma portalo turinį pristatančių žinučių: pasiekta 540 000

vartotojų.

2020 m. MIC Facebook fanų bazė išaugo iki 8,817 sekėjų, ( 2019 - 7 844).

Lygus.lt naujienos pristatomos MIC Facebook puslapyje. MIC žinutėmis:

• skatina diskusiją apie lyčių lygybės svarbą

• pristato aktualiausias su lyčių lygybe susijusias naujienas

• kviečia žmones aktyviai reaguoti į matomą diskriminaciją

MIC taip pat administruoja ir pildo projekto #FemResist facebook profilį –

publikuoti 44 pranešimai.

Už Facebook žinučių dizainą dėkojame skaitmeninės rinkodaros agentūrai NBRANDED

https://www.polygiai.lt/
https://www.nbranded.lt/
https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras
https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/
https://www.lygus.lt/


https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/


Pagalbos moterims linija

Nuo 2019 m. MIC vykdo Pagalbos moterims linijos (toliau – PML)

veiklą.

VIZIJA: Išgirsti kiekvieną moterį.

MISIJA: Teikti emocinę paramą, ugdyti visuomenės narių emocinį brandumą

bei skleisti savanoriškos veiklos idėją.

2019 m. balandžio 1 d. MIC tapo Lietuvos emocinės paramos

tarnybų asociacijos, vienijančios Lietuvoje veikiančias emocinės

paramos tarnybas, tikruoju nariu.

PML‘e nemokamą, anonimišką, konfidencialią ir 24/7

pasiekiamą emocinę paramą telefonu ir internetu teikia

savanoriai, sėkmingai praėję atranką ir baigę 4-5 mėn. (apie 100

val.) trunkančius mokymus.

https://pagalbosmoterimslinija.lt/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/
http://www.klausau.lt/index.php
http://www.klausau.lt/index.php
http://www.klausau.lt/index.php
http://www.klausau.lt/index.php
http://www.klausau.lt/index.php


Vilniaus PML savanorių komandą, kurią sudarė 14

asmenų, papildė dar 15 motyvuotų ir norinčių

padėti savanorių.

2020 m. PML sulaukė 40 475 bandymų

prisiskambinti. Savanoriai iš viso atsakė į 23 045

skambučius.

PML savanorės emocinės paramos teikimui skyrė

19 683 val.

Pagalbos moterims linija



Pagalbos moterims linijos institucinių gebėjimų stiprinimas, plečiant

emocinės paramos teikimą moterims esančioms krizėje, gerinant emocinės

paramos kokybę ir prieinamumą, plėtojant savanorišką veiklą

Projekto tikslas

Sustiprinti PML institucinius gebėjimus teikti kokybišką ir prieinamą emocinę paramą moterims,

esančioms krizėje, visą parą telefonu ir internetu, plėtojant savanorišką veiklą.

Projektą įgyvendino
Klaipėdos socialinės ir psichologinės

pagalbos centras kartu su

Moterų informacijos centras

Kauno moterų linija

Projekto metu įgyvendintos veiklos

• Po 2 (du) naujų savanorių mokymus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

• PML savanorių konferencija „Smurtas artimoje aplinkoje ar konfliktas.

Pagalba sau ir kitam.“

• Savanorių ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas seminarų, susirinkimų ir

susitikimų metu, komandos stiprinimui skirti renginiai.

• PML struktūros ir PML savanoriškos veiklos tvarkos aprašo parengimas,

PML etikos principų atnaujinimas.

• Susitikimai su institucijų (krizių centrų, policijos ir kt.) atstovais,

bendradarbiavimo galimybių aptarimas.

Projektą finansavo

https://www.moteriai.lt/
https://www.moteriai.lt/
https://www.moteriai.lt/
https://www.moteriai.lt/
https://www.moteriai.lt/
https://www.moteriai.lt/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
https://moterulinija.lt/
https://moterulinija.lt/
https://moterulinija.lt/


2019 m. Pabaigoje startavo, 2020 

įsibėgėjo projektas FemResist – moterys

prieš islamofobiją

Veiklos:

• Išleisti 5 naujienlaiškiai ir 1 pranešimas spaudai

• Paruošti:

- Edukacinių užsiėmimų be rasizmo ir ksenofobijos vadovas

- Antirasistinio švietimo mokyklų steigimo vadovas

Kampanija socialiniuose tinkluose talpinome 44 pranešimus:

#FemResist

FemResist – moterys prieš islamofobiją

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.itstopsnow.org/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/startavo-femresist-veiklos/
https://www.facebook.com/FemRESITlt/


JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 
1325: lyderystės stiprinimas saugumui
namuose užtikrinti

• Projekto tikslas – didinti moterų dalyvavimą taikos ir saugumo palaikymo procese, taip
prisidedant prie smurto lyties pagrindu mažinimo bei didesnio moterų atstovavimo priimant
sprendimus nacionaliniu mastu ir savivaldoje.

• 2020 m. vykdomos veiklos: internetinės mokymų programos skirtos moterų lyderystei ir
smurto lyties pagrindu prevencijai.

• Projekto ekspertės: Fulbrigt programos alumnė ir Community Solutions programos alumnė.

Projektą finansuoja JAV ambasada Lietuvoje pagal Alumni Engagement Innovation Fund 2020 programą

https://lt.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange/fulbright-program/
https://www.irex.org/project/community-solutions


Nemokamos teisinės

konsultacijos

Paslaugos:

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

• Konsultacijos teikiamos elektroniniu paštu, telefonu

arba atvykus konsultacijai į Moterų informacijos centrą.

El. paštas: mic@lygus.lt Tel.: +370 5 2629 003

S.Konarskio g. 49, 808 kab., Vilnius

mailto:mic@lygus.lt


https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.lygus.lt/


ERASMUS+ remia Pagalbos moterims
linijos Vilniuje veiklas

MIC dar 2019 pradėjo įgyvendinti 24 mėn. truksiančias veiklas siekiant

sustiprinti Pagalbos moterims linijos darbuotojų kompetencijas teikiant

pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems bei užtikrinti Moterų

informacijos centro efektyvumą integruojant lyčių aspektą į visus Lietuvos

visuomenės vystymosi procesus. Dėl COVID-19 pandemijos projektas

pratęstas iki 36 mėn.

Projekto tikslas – įgyti tarptautinių žinių apie pagalbos plėtrą ir teikimą

moterims, patyrusioms seksualinį smurtą. Tokių paslaugų Lietuvoje beveik

nėra nepaisant aktyvios, ilgametės ir gerai organizuotos moterų NVO veiklos

visoje Lietuvoje.

Nauda organizacijai:

Moterų informacijos centro darbuotojai ir savanoriai iš naujai įkurtos Pagalbos

moterims linijos dalyvaus mobilumo veikloje 3 ES šalyse.
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

1 darbuotojas: 28 ak. val. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga,

pagalba, bendradarbiavimas“.

3 darbuotojai: 32 ak. val. mokymai „Motyvacinio interviu metodo taikymas Specializuotos

kompleksinės pagalbos centrų konsultantų darbo praktikoje“.

1 darbuotojas: 24 ak. val. mokymai „Motyvacinio interviu metodo taikymas Specializuotos

kompleksinės pagalbos centrų konsultantų darbo praktikoje“.

2 darbuotojai: 10 ak. val. mokymai „Žaisk už savo teises! Inovatyvios medijų strategijos prieš

seksizmą ir diskriminaciją“

10 darbuotojų: 8 ak. val. Profesinis perdegimas: rizikos atpažinimas, prevencija ir pagalbos

gairės.

1 darbuotojas: 6 ak. val.  Lyderystės vaidmuo NVO sektoriuje

4 ak. val. Teismo psichatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2020: smurto ir viktimologijos

aspektai.

1 darbuotojas: 4 val. savižudybių prevencijos įgūdžių mokymai safeTALK.
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https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/


2021 metų projektai pagal veiklos kryptis:

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje:

Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijų įgyvendinimas.

Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba,  bendradarbiavimas“.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija:

Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas:

„Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.

„BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“.

Lygiausios darbovietės 2021 konkurso koncepcijos atnaujinimas, pilotinis konkursas.



2021 metų projektai pagal veiklos kryptis:

Visuomenės sąmoningumo lyčių lygybės ir lygių galimybių srityje

ugdymas:

Informacinis portalas LYGUS.LT  Socialiniai

tinklai

Moterų įgalinimas:

Pagalbos moterims linija – emocinė parama telefonu.  

Nemokamos teisinės konsultacijos.

JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1325: lyderystės stiprinimas

saugumui namuose užtikrinti.

Moterys prieš islamofobiją.



MIC administracinis personalas – 2020 m. 

Direktorė, projektų vadovė – 1

Teisininkė, programų vadovė, ekspertė – 2

Konsultantė, projektų vadovė, ekspertė – 1

Konsultantė/psichologė, programų vadovė - 1

Konsultantė – 6

Tyrėja - 1; Psichologė – 1



Moterų informacijos centro narių skaičius – 21 asmuo.

Samdomų darbuotojų skaičius asmenų – 14

Paramos iš juridinių asmenų – 5000 EUR (UAB RIMI 

Lietuva, Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai)

2 proc. parama  - 1532,18 EUR

Parama fizinių asmenų – 30 Eur. 



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/MoterÅ³-Informacijos-Centras/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/
https://www.lygus.lt/


www.moteruinformacijoscentras.lt 

S.Konarskio g. 49 808 kab. LT-03123 

Vilnius,

Lietuva Tel/Faksas: +370 5 2629 003 | 

mic@lygus.lt

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
mailto:mic@lygus.lt
https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras/
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/

