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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





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 2021 m. biudžetas – 1 530 000 Eur.

SKPC projekto MIC metinis 2021 m. biudžetas – 1 65 400 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/


SKPC 2021 m. užregistruotų smurtą 
patyrusių asmenų skaičius
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PRANEŠĖ INSTITUCIJA

88 %

KREIPĖSI SAVARANKIŠKAI
12 %

2021 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 1311* nuo 

SAA nukentėjusių asmenių, iš kurių apie:

*Eliminuotas vaikų, tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje, 

kurioje buvo smurtauta, skaičius



2021 m. SKPC pagalbą gavo 1 487* smurtą patyrę asmenys, iš jų:

SKPC suteiktos pagalbos skaičius

•Informavimo 2277

•Konsultavimo 1356

•Psichologinė 391

•Teisinė 208

•Tarpininkavimo ir atstovavimo  115

•Kitos pagalbos  13

SKPC 2021 m. veiklos rezultatai

*Pateikti duomenys apie SKPC pagalbą gavusius asmenis, kurie registruoti 

iki 2021 m. sausio 1 d. ir nuo 2021 m. sausio 1 d. 



 Metų pradžioje buvo pasirašyti veiklą detalizuojantys priemonių planai.

Dėl Covid – 19 pandemijos sukeltų pasekmių, kai kurios priemonės nebuvo

įgyvendintos, tačiau visose savivaldybėse buvo įvykdyti mokymai

skirti savivaldybėse dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje

reiškiniu specialistams.

 Su Vilniaus aps. VPK astovais buvo organizuoti darbiniai susitikimai, kurių

metu buvo sprendžiami probleminiai klausimai kylantys teikiant pagalbą

asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

SKPC 2021 m. Bendradarbiavimas

2021 metais bendradarbiavimas vyko vadovaujantis pasirašytomis bendradarbiavimo 

sutartimis su Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Širvintų r. Elektrėnų miesto 

savivaldybėmis ir Vilniaus aps. VPK 



• Bendradarbiaujant su savivalda, ypač išskirtina Vilniaus r. Šalčininkų r.

savivaldybės. Galime teigti kad padidėjo SKPC teikiamos pagalbos nukentėjusiems

nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims matomumas ir prieinamumas.

• SKPC darbuotojai aktyviai dalyvavo Vilniaus aps. VPK bendruomenės pareigūnų

organizuojamuose bendrosios prevencijos renginiuose, kurie buvo skirti įvairioms

socialinėms grupėms, institucijų specialistams.

SKPC 2021 m. Bendradarbiavimas

Manome, kad šių metų sistemingo bendradarbiavimo dėka pavyko suformuoti vieningą 

specialistų, dirbančių skirtingose institucijose, tačiau tos pačios savivaldybės teritorijoje 

komandas





SKPC sklaida ir viešinimas

18
susitikimų su institucijų, teikiančių apsaugą ir 

pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, 

atstovais. 

Dokumentinis filmas 
„10 metų Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymui!“

>>> žiūrėti filmą

Tušinukai

https://www.youtube.com/watch?v=GpKejKg4Obk


Projekto tikslas

Didinti visuomenės nepakantumą smurtui ir tobulinti šioje srityje dirbančių 

darbuotojų profesinę kompetenciją, tuo pačiu gerinant pagalbos asmenims, 

patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje (toliau – SAA), prieinamumą ir kokybę.

#BalsasPriešSmurtą

Projekto veiklos

 8 ak. val. mokymo programos parengimas

 8 ak. val. mokymai asmenims, dirbantiems SAA prevencijos,

apsaugos ir pagalbos teikimo srityse.

 4 ak. val. supervizijos – praktinių atvejų aptarimai

 Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose.

Mokymų ir supervizijų paskirtis – didinti darbuotojų profesinę kompetenciją, skatinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą ir gerųjų patirčių mainus. 

Socialinės informacinės kampanijos paskirtis – kelti visuomenės nepakantumą smurtui.



Projekto rezultatai

Parengta 8 ak. val. mokymo programa „Koordinuotas institucijų atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: 

specialistų kompetencijų gilinimas“

Suorganizuoti 8 ak. val. mokymai 8-iose savivaldybėse.

Suorganizuota 16 supervizijų – atvejų aptarimų 8 savivaldybėse.

Mokymuose dalyvavo 95 specialistai, supervizijose – 69 specialistai.

Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose

#BalsasPriešSmurtą

7 savivaldybės Vilniaus apskrityje 

(išskyrus Ukmergės r. sav.)

Ignalinos r. sav.

specialistai, 

dirbantys SAA prevencijos, 

apsaugos ir pagalbos teikimo 

srityse.



• Baigiantis mokymams, specialistai dalinosi, kad mokymų teorinė dalis, vykusios

supervizijos ne tik didino profesines kompetencijas, suteikė pasitikėjimo tiek

savimi, tiek suinteresuotais partneriais bendradarbiauti, bet ir įgalino naudoti jau

esamus bendradarbiavimo instrumentus kasdieninėje veikloje.

• Minėtų mokymų, supervizijų metu specialistai turėjo galimybę dalintis gerąja

patirtimi, ieškoti sprendimų kasdieninėje veikloje iškylančiose probleminėse

situacijose teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

#BalsasPriešSmurtą

Buvo pastebėta, kad savivaldybėse dirbantys specialistai nelaiko savęs svarbiais komandos nariais, teikiant 

pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje



Veiklos leido SKPC specialistų komandai sustiprinti savo bendradarbiavimo

pozicijas savivaldybėse:

• užmegzti kontaktus su atsakingais asmenimis;

• pamatyti, konkrečioje savivaldybėje vykdomų smurto artimoje aplinkoje pagalbos

ir prevencijos priemonių problematiką;

• nustatyti ir išsigryninti pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo gerąsias

praktikas, veikiančius instrumentus;

• kartu su savivaldybės atstovais nusimatyti smurto artimoje aplinkoje pagalbai ir

prevencijai skirtas priemones, kurias savivaldybės galės siūlyti įkelti į

strateginius veiklos planus;

#BalsasPriešSmurtą

Atsižvelgdami į mokymų dalyvių nuomonę, kad organizuoti mokymai, supervizijos-atvejų aptarimai buvo naudingi 

siekiant tobulinti specialistų profesinę kompetenciją bei  formuojant komandinio darbo įgūdžius, teikiame Projektą 

2022 metams, kuriuo bus siekiama tęsti savivaldybėse dirbančių suinteresuotų institucijų specialistų kompetencijas 

smurto artimoje aplinkoje reiškinio suvokimo, prevencijos, pagalbos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityse. 



Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose

Vykdyta socialinė kampanija soc. tinkluose, skirta supažindinti 

visuomenę su įvairiomis SAA apraiškomis, padariniais, teisinėmis 

pasekmėmis, atsakomybe, pabrėžiant įstatymo svarbą ir poveikį –

41 žinutė pasiekė virš 60 tūkst. žmonių

Viktorina #16dienųviktorina – 10 žinučių pasiekė 8625 

asmenis;

1 video apie per 10 metų pasiektą pokytį – dokumentinis filmas

#BalsasPriešSmurtą

https://www.youtube.com/watch?v=GpKejKg4Obk
https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras/photos/a.331381076872372/6856428554367559/
https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras/photos/a.331381076872372/6048597205150702/


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


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

Kampanija medicinos įstaigose esančiuose ekranuose:

https://vimeo.com/667154144

Kampanija vyko 2021 08 18 – 2021 09 18 dienomis. Originalus informacinis

43 sekundžių trukmės klipas buvo rodomas 38 gydymo įstaigose 129-uose

ekranuose visoje Lietuvoje (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, Šiauliai,

Panevėžys, Širvintai, Trakai, Marijampolė, Kėdainiai, Utena, Druskininkai,

Visaginas, Elektrėnai, Kaišiadorys). Kampanijos metu buvo pasiekta daugiau

nei pusė milijono vartotojų – 606912 žmonių. Įvertinant dėl pandemijos

apsunkintas lankymosi gydymo įstaigose sąlygas, kampanijos efektyvumas

viršijo lūkesčius (tikslas buvo – iki pusės milijono vartotojų).

Kampanija informaciniame portale „DELFI“:

Kampanija buvo vykdoma 2021 08 23 – 2021 10 13 dienomis. Kampanijai sukurtas originalaus banerio 5 

skirtingų formatų versijos, pritaikytos skirtingoms transliavimo pozicijoms. Reklama iš viso buvo parodyta 

daugiau nei 6,1 mln kartų ir pasiekė 1,55 mln unikalių vartotojų. Šią reklamą paspaudė 8131 kartus, iš jų 

4644 – unikalūs paspaudimai

https://vimeo.com/667154144


Informacinė  kampanija
Informacinė kampanija nacionalinės aprėpties televizijoje 

Pakoreguotas Lietuvos moterų teisių asociacijos 30 sek. video, skirtas vieningo 

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų telefono numerio reklamai. 

https://fb.watch/aCfcwrmEbV/

Kampanija buvo vykdoma nuo 2021 05 20 iki 2021 06 09. 

Kampanija leido pasiekti dar geresnių rezultatų nei ankstesnė – jos metu buvo 

pasiekta 45,7 proc. Lietuvos gyventojų (ankstesnė – 45,1 proc.), kas reiškia, kad 

reklamą pamatė 1 224 600 žmonių (1 205 800 – ankstesnė).

Tuo pat metu vykdomoje kampanijoje lrt.lt portale tiesioginių transliacijų metu ir 

mediatekoje dar buvo  219 414  reklamos parodymų. Portale lrt.lt buvo transliuojamas 

2020 m. sukurtas video. https://www.youtube.com/watch?v=DmYTwR8w8wM

Viso šios informacinės kampanijos metu pasiekta  - 1 444 014 žmonių.

https://fb.watch/aCfcwrmEbV/
https://www.youtube.com/watch?v=DmYTwR8w8wM


Mokymai specialistams

Bendrai visi partneriai:

- 43 diskusijos 43-iose savivaldybėse, 755 asmenys

- 43 14 ak. val. mokymai 43-iose savivaldybėse „Smurtas 

artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas“, 895 asmuo

MIC:

-6 diskusijos 6-iose savivaldybėse

-6 mokymai 14 ak. val. mokymai 6-iose savivaldybėse



Mokymai SKPC specialistams

2021 m. liepos 22-23 d. ir 2021 m. rugsėjo 23-24 d. Kaune

organizuoti 28 ak. val. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje:

prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“.

Mokymuose dalyvavo 70 SKPC specialistų iš 16 Lietuvos moterų

teisių įtvirtinimo asociacijos narių.

Mokymų metu buvo diskutuojama apie pagalbos teikimą,

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, teikiamos pagalbos efektyvumo

vertinimą, pakartotinio smurto rizikos vertinimą, pagalbos teikimo

būdus klausos negalią turintiems asmenims.



Mokymai SKPC specialistams

Suformuotos 9 supervizijų komandos,

kuriose dalyvauja 81 SKPC specialistas.

Viso suorganizuotos 88 supervizijos.



Žaisk už savo teises! Inovatyvios 

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

Parengtas leidybai strateginis stalo žaidimas „Strateginės reakcijos“.

Organizuoti trys 8 ak. val. mokymai „Žaisk už savo teises! Inovatyvios medijų strategijos

prieš seksizmą ir diskriminaciją“: nuotoliniai (2021 birželio mėn.2 d. 9 d. 21 d.), dalyvavo

30 jaunuolių.

(2021-07-02) ir Šalčininkuose (2021-10-08/11). Viso renginiuose dalyvavo 75
vyresniųjų klasių moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Mokymai buvo skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač lyties pagrindu), smurtą

lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją.

2021 m. 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.



Žaisk už savo teises! Inovatyvios 

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

Nuotolinis ugdymas iškėlė iššūkių, bet pritaikiusios 

gerąją JAV ir kitų šalių praktiką organizuojant 

praktinius užsiėmimus jaunimui online MIC 

lektorės vedė net tris įtraukius nuotolinius 

užsiėmimus – dirbtuves jaunimui. 

Mokymo procese mokomės pačios visą 

gyvenimą, ieškant naujų naratyvų lyčių lygybės 

temoms pristatyti ir naujų būdų auditorijoms 

įtraukti. 



Žaisk už savo teises! Inovatyvios 

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

Daugiau apie vasaros stovyklą ir mokymus jaunimui STRAIPSNYJE

2021 m. liepos 2 d.  vasaros stovyklos metu 

merginos išbandė stalo žaidimą “Strateginės 

reakcijos”, kūrė video ir pateikė komentarus kaip 

tobulinti žaidimą. Kalbant apie jaunimą svarbu 

įtraukti jaunimą. 

Stovykloje dalyvavusios Aistė, Greta ir Ugnė 

prisijungė prie MIC savanorių gretų, svarbu 

auginti naują lyčių lygybės ambasadorių 

kartą! 

https://www.lygus.lt/play4-vienos-dienos-stovyklos-jaunimui-anatomija/?fbclid=IwAR23Hr9PpuXR7m59Ni5v7C7fXKsgagEpmMb-ORoUrWF0cwHaGu8pBMc476o


Sveikų santykių ABC: nuo asmenio 

saugumo iki klestinčios ateities 
Projekto tikslas: vykdyti smurto romantinuose jaunimo santykiuose prevenciją įgalinant su juo dirbančius 

specialistus kalbėti lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu bei saugumo elektroninėje erdvėje temomis.

Apie projektą

Projekto veiklos 2021

1)Online mokymų kursas: temos Lyčių stereotipai, Smurto lyties 

pagrindu jaunimo tarpe dinamika, Saugumas online. 

2)Mokymai mokytojams ir jaunimo darbuotojams, 51 dalyvis iš 19 

Lietuvos miestų. 

3)Apmokyti pedagogai organizavo jaunimo grupes 10 Lietuvos 

apskričių, grupėse dalyvavo 738 jaunuoliai (12 – 18 m.)

4)Mokymus mokytojam vedė ir viena mokymų dalyvių istorijos 

mokytoja Arūnė – Vaičiūnaitė - Levuškinenė, smagu kai dalyviai 

savanoriškai tampa lektoriais. Paskaita tema Lyčių lygybė 

istoriniame kontekte. AČIŪ!

5)Socialinės kampanijos Nėra OK metu apie smurtą lyties 

pagrindu jaunimo tarpe sužinojo 62 600 jaunuoliai. Projekto ekspertė Rugilė Butkevičiūtė 

veda mokymus mokytojams

https://www.moteruinformacijoscentras.lt/sveiku-santykiu-abc-nuo-asmeninio-saugumo-iki-klestincios-ateities/
https://www.facebook.com/arune.vaiciunaitelevuskiniene


Sveikų santykių ABC: nuo asmenio 

saugumo iki klestinčios ateities 

3 Video pamokos mokyklos bendruomenei

Saugumas elektroninėje erdvėje, lektorė Rugilė Butkevičiūtė

Lyčių stereotipai mokykloje, lektorė Marija Serbintaitė

Smurtas jaunimo santykiuose, lektorė Rugilė Butkevičiūtė

https://www.youtube.com/watch?v=g7u0UiOeIs4
https://www.youtube.com/watch?v=AJktG-Aeudo
https://www.youtube.com/watch?v=128ZHqGTNFg


Sveikų santykių ABC: nuo asmenio saugumo 

iki klestinčios ateities 



Sveikų santykių ABC: nuo asmenio saugumo iki 

klestinčios ateities 

Socialinė kampanija Nėra OK kurta su Nbranded pasiekė net 62 600 

jaunuolius (13 – 20 m.) visoje Lietuvoje

https://www.nbranded.lt/
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Projekto tikslas – stiprinti jaunimo gebėjimus kurti sveikus santykius be 

smurto, vykdyti smurto lyties pagrindu ir prekybos žmonėmis prevenciją.

2021 m. vykusios veiklos

TARPTAUTINIAI MOKYMAI. Pagal latvių NVO “Marta” sukurtą programą skirtą 

ankstyvąjai smurto artimoje aplinkoje jaunimo tarpe prevencijai Marta lektorės 

Madara Mazjane ir Madara Kanasta vedė 6 dienų (35 ak.val) nuotolinius 

mokymus pedagogams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mokymai vyko 2021 m. 

sausio 20 – 21 d., vasario 4 – 5 d. bei vasario 11 – 12 dienomis. Viso iš 

Lietuvos mokymų programą baigė 12 pedagogų ir su jaunimu dirbančių 

specialistų iš Lietuvos. Pedagogų apmokymai vyko pagal tarptautinį projektą.

METODOLOGIJA. Baigta adaptuoti metodologija Dare to care ankstyvajai 

smurto prevencijai. Jos pagrindu vyko mokymai merginų ir vaikinų grupėms. 

Daugiau apie projektą

Akimirka iš jaunimo grupės

Dare to care Baltics: jaunimo grupės 
smurto prevencijai

https://www.moteruinformacijoscentras.lt/dare-to-care-baltics-jaunimo-grupes-smurto-prevencijai/


Dare to care Baltics: jaunimo grupės 
smurto prevencijai
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2021 m. vykusios veiklos

JAUNIMO GRUPĖS. Penki jaunimo grupių vadovai suformavo ir 

vedė penkias grupes (vienas vadovas – viena grupė). Vienos grupės 

užsiėmimų ciklo trukmė - 17 užsiėmimų. Vienos grupės dalyvių 

skaičius 5 – 10 jaunuolių. Viso pravestos penkios grupės, 3 Vilniuje, 

1 Elektrėnuose, 1 Telšiuose. 85 užsiėmimuose dalyvavo 38 
jaunuoliai (21 mergina, 18 vaikinų), amžius nuo 12 iki 17 m. 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Jaunimo grupių vadovai pildė 

mokymų ataskaitas, kuriose nurodė, jog jiems pasiteisino darbas su 

ankstyvąja smurto lyties pagrindu prevencijos programa, jaunimui 

programos temos buvo ypač aktualios, nes jie nurodė, jog nei 

mokyklose nei namuose beveik nėra kalbama sveikų santykių tema. 

Grupių vadovai ir po projekto pabaigos tęs darbą su jau naujomis 

grupėmis.

Informacija apie jaunimo grupes spaudoje: ČIA

Daugiau apie projektą

Akimirka iš jaunimo grupės

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/sos-vaiku-kaimu-nauja-tradicija-nuotoliniai-susitikimai-su-jaunimu-apie-komandiskuma-tarpusavio-bendravima-ir-konfliktu-sprendima-1026-1505286
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/dare-to-care-baltics-jaunimo-grupes-smurto-prevencijai/


Institucinių gebėjimų stiprinimas moterų 
ir vyrų lygių galimybių srityje
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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.



„SAVIVALDYBĖS SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ 

LYGYBĖ“ (2017 – 2022)
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Moterų informacijos centras, kaip Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narys

dalyvauja Lygių galimybių kontrolieriaus projekte nuo 2017 m.

Dėl Covid – 19 pandemijos informaciniai renginiai savivaldybių bendruomenėms 

perkelti į 2022 metus.



BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme

Ugdymas be lyčių stereotipų – tai projekto „BEE 

narpliojamas uždavinys.

Veiklos:

• Organizuotos 3 fokus grupės, atsižvelgiant į 

rezultatus parengta mokymo programa. 

• Rengiami mokymai ir aplinkos stebėsena 

specialistams, dirbantiems ankstyvojo 

ugdymo įstaigose. Siekiama sustiprinti 

specialistų įgūdžius, skirtus atpažinti ir 

dekonstruoti lyčių stereotipus, daugiausia 

dėmesio skiriant švietimo kontekstui.

• Foto: akimirka lankantis Romų visuomenės 

centro dienos centre. 

>>Apie projektą >>FB

https://www.moteruinformacijoscentras.lt/lyciu-lygybes-tema-ankstyvojo-ugdymo-darbotvarkeje/
https://www.facebook.com/BeeBoostingGenderEqualityInEducation/?ref=pages_you_manage




Lygiausia metų darbovietė Lietuvoje buvo 

renkama 10 kartų – laikas keistis!

Lygiausios darbovietės konkurso ir nominacijos tikslas – skatinti 

darbdavius ir darbdavių organizacijas skleisti lyčių lygybės 

nuostatas darbovietėje ir užtikrinti vienodas teises moterims ir 

vyrams siekti karjeros, tobulėti, naudotis šeimos ir darbo 

derinimo priemonėmis, oriai dirbti ir siekti valstybės gerovės. 

Uždaviniai: 

-rengti kasmetinius, prestižinius „Lygiausios darbovietės“ 

apdovanojimus

-pritraukti platų socialinių partnerių tinklą

-pasitelkti informacinius parterius konkurso sklaidai ir švietėjiškai 

kampanijai 

-suburti ir palaikyti „Lygiausių darboviečių“ klubą, ambasadorių 

matomumą



2021 m. buvo sukurta naujoji Lygiausios darbovietės koncepcija, 

nukreipta į darbdavius. Prieš ją sukuriant kreipėmės į darbdavius ir 

atsakingus už darbuotojų atranką klausdami  – ką manote jūs apie 

šį konkursą?

Projekto metu:

-Sukurtas ir ištestuotas naujas klausimynas, jį atsakė 11 respondentų

-Paruoštas Video interviu bei straipsnis apie teigiamus pokyčius 

darbo rinkoje pandemijos laikotarpiu

-Pateikta naujoji koncepcija SADM ir laukiam progos startuoti su 

naujuoju konkursu jau 2022 m.!

Lygiausia metų darbovietė Lietuvoje buvo 

renkama 10 kartų – laikas keistis!



Informacinis portalas LYGUS.LT

Informacinio portalo tikslas - teikti aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės klausimais įvairių

institucijų bei organizacijų atstovams. 2021 m.:

Publikuoti 71 straipsniai, sukurtas 1 konferencijos Moterys taika ir saugumas puslapis lietuvių ir

anglų kalbomis

Portalą aplankė 24 606 vartotojų.

Facebook publikuotos dauguma portalo turinį pristatančių žinučių 420: pasiekta 428 291 vartotojų. 

2021 m. MIC Facebook fanų  bazė išaugo iki 9 109 sekėjų, ( 2020 – 8 817).

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, kur publikuotas 61 

pranešimas.

Už Facebook žinučių dizainą dėkojame skaitmeninės rinkodaros agentūrai NBRANDED

https://www.lygus.lt/moterys-taika-ir-saugumas-tarptautinis-moteru-lyderystes-forumas/
https://www.nbranded.lt/




Pagalbos moterims linija
www.pagalbosmoterimslinija.lt

Tikslas: teikti kokybišką emocinę paramą visą parą; skatinti

savanorišką veiklą; vykdyti smurto, savižudybių ir krizių

prevenciją; vystyti tarporganizacinį bendradarbiavimą.

•26 547 - į tiek skambučių 2021 m. buvo atsiliepta Pagalbos

moterims linijoje.

•Virš 100 val. trukmės mokymus baigė ir emocinę paramą

pradėjo teikti 14 naujų savanorių.

•Suorganizuotas 2 dienų kvalifik. kėlimo seminaras Vilniaus

PML savanoriams.

PML atributika: 

bliuzonai, 

marškinėliai, 

maišeliai, 

sąsiuviniai

PML viešinimas renginiuose: Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos 

minėjimas Vilniuje 

PML viešinimas soc. tinkluose, kviečiant 

savanoriauti Vilniuje

Video peržiūra: čia

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Naujos 

Vilniaus 

PML 

savanorės

http://www.pagalbosmoterimslinija.lt/
https://www.facebook.com/452389418178362/videos/904261183621315


Pagalbos moterims linija
#PasakaBeLaimingosPabaigos #16dienų #OrangeTheWorld

100 plokštumų 

Vilniaus mieste 

https://www.facebook.com/hashtag/pasakabelaimingospabaigos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbtKG159mT2tCarCweCaFi01hKTYH6PbDOyt79ZUFN-qw_zmHTzGuaYWkVARR7PYt5ptvix3eNkrWI7PNH2uAOIHsrPRHOrxIEbaUIukWjmow_Wob7eVk34YOdlpxO36HRgglLyMkGWwvxda8ZZSjIEVR1wrFaeBhHtVCJUPuMOvBOtT1fywqpQoyCTXlDwJY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/16dien%C5%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbtKG159mT2tCarCweCaFi01hKTYH6PbDOyt79ZUFN-qw_zmHTzGuaYWkVARR7PYt5ptvix3eNkrWI7PNH2uAOIHsrPRHOrxIEbaUIukWjmow_Wob7eVk34YOdlpxO36HRgglLyMkGWwvxda8ZZSjIEVR1wrFaeBhHtVCJUPuMOvBOtT1fywqpQoyCTXlDwJY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orangetheworld?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbtKG159mT2tCarCweCaFi01hKTYH6PbDOyt79ZUFN-qw_zmHTzGuaYWkVARR7PYt5ptvix3eNkrWI7PNH2uAOIHsrPRHOrxIEbaUIukWjmow_Wob7eVk34YOdlpxO36HRgglLyMkGWwvxda8ZZSjIEVR1wrFaeBhHtVCJUPuMOvBOtT1fywqpQoyCTXlDwJY&__tn__=*NK-R
https://www.delfi.lt/moterys/pastebek-smurta/muse-it-bokso-kriause-bet-vis-tiek-niekam-apie-tai-nepasakojau-psichologe-paaiskino-kodel-moterys-linkusios-kenteti-ir-tyleti.d?id=88705991&fbclid=IwAR1ZWeKoHHnHB9b5OUDPIJzma4I1hDoD8vb-V_LPz1VU_Ae9J2ADKHnDMno


Tu gali!

Projekto tikslas – skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos (toliau – PML)
savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau
prieinamą emocinę paramą, ypač moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto lyties
pagrindu bei esančioms krizinėje situacijoje telefonu, el. laiškais bei pokalbiais internetu.

2021 m. veiklos:

•Vykdoma informacinė kampanija PML facebook paskyroje (34 žinutės), skirta savanorių

pritraukimui ir PML viešinimui.

•1 vaizdo klipo koregavimas ir transliavimas viešajame Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos

transporte, siekiant skleisti žinią apie savanorystę PML; 2 vaizdo klipo transliavimas LRT

televizijoje, kviečiantis kreiptis pagalbos į PML.

•Parengta 12 PML tinklalaidžių „Apie ką tyliu...“

•Parengta ir į savanorių paruošimo teikti emocinę paramą procesą integruota virš 100 val.

trukmės savanorių mokymo programa.

•Parengtos 3 naujų savanorių grupės (po 1 gr. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje).

•Surengta 10 ak. val. savanorių konferencija „AŠ-SAVANORIS!”

•Surengtas 6 ak. val. kvalifikacijos kėlimo seminaras, skirtas savanorių turimų žinių, susijusių

su psichikos sutrikimais, pagilinimui.

•Kiekvieną mėnesį esamiems savanoriams organizuotos Atvejų analizės grupės.

•Parengtas PML strateginis planas ir PML išorinės komunikacijos strategija.

•Surengti 1-eri visų 3-jų PML padalinių komandos stiprinimo mokymai.

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis

https://www.facebook.com/pagalbos.linija
https://pagalbosmoterimslinija.lt/tinklalaide-apie-ka-tyliu/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/iniciatyvos/pagalbos-moterims-linijos-konferencija-as-savanoris/


2021 m. sėkmingai įgyvendintas projektas FemResist – moterys 

prieš islamofobiją

Veiklos:

•Išleisti 5 naujienlaiškiai ir 1 pranešimas spaudai

•Organizuota Tolerancijos savaitė Lietuvoje

•Surengti 55 užsiėmimai prieš rasizmą ir ksenofobiją, kur 

dalyvavo net 572 klausytojai 

•Paruoštas projekto memorandumas bei rekomendacijos 

vykdytojams

•Vyko viešosios erdvės stebėsena

•Socialiniuose tinkluose talpinome 61 pranešimus

#FemResist

•Projekto įkvėptos  pradėjome naują MIC iniciatyvą MOTERŲ 

RATAS

FemResist – moterys prieš islamofobiją

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/pradedamas-igyvendinti-europinis-projektas-moterys-pries-islamofobija/
http://www.itstopsnow.org/


#TolerancijosSavaitė

Moterų informacijos centras kartu su partneriais minint lapkričio 16-tą – tarptautinę 

tolerancijos dieną kvietė visus aktyvius Lietuvos piliečius ir pilietines 

organizacijas švęsti įvairovę! 

Buvo organizuojami virtualūs ir gyvi renginiai Vilniuje bei Kaune. Tarptautinės 

dienos renginiai tęsėsi visą #TolerancijosSavaitė. Festivalio vizualu buvo 

pasirinktas vienas Vilniaus centre esantis pastato stogas, ant kurio išrašytas 

užrašas COEXIST – Sugyvenkime!

Sukurtas specialus naujienlaiškis-kvietimas kvietė į muzikos ir diskusijų vakarą 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje, į ekskursiją po multikultūrinį Kauną rusų 

kalba, Divercity Group gyventojų apklausos pristatymą, Seyran Ates specialų 

interviu Moterų informacijos centrui, interviu su rytų šalių kultūros ir 

migrantų teisių ekspertais, jogos pamoką su Indijos bendruomene Kaune, 

multikultūrinį vakarą su Vilniuje gyvenančiomis moterimis iš įvairių pasaulio 

šalių, taip pat lankėmės mokomajame vizite Romų visuomenės centre Vilniuje. 

Renginiuose dalyvavo keli šimtai dalyvių, netiesiogiai pasiekėme apie kelis 

tūkstančius siekėjų soc. tinkluose. (20+) #švęskimeįvairovę - Explore | 

Facebook

https://www.facebook.com/hashtag/tolerancijossavait%C4%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVN8pGRbVOGM_WxO-KHq6fM4qFYUagVMngxTyJDNjxyjsq1ofvcomzqYhz65RAw-8aXRSq97PbFOg973QBke9Ncjy0sCo7Zeg3KK-zTTFSD1uxXo1kjI1VrBkigRXMvuX4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%A1v%C4%99skime%C4%AFvairov%C4%99


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.

2021 m. veiklos

•Parengtas mokymų modulis Moterys taika ir saugumas.
•3 video moterys taika ir saugumas tema
•Apmokyta 63 moterų NVO lyderės geriau susipažino su JT Rezoliucija 1325 
•35 852 visuomenės nariai daugiau sužinojo apie Darbotvarkę moterys taika ir 
saugumas. 
•166 moterys lyderės iš skirtingų savivaldybių dalyvavo moterų NVO mokymuose 
Moterys taika ir saugumas
•118 dalyvių iš JAV, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, 
Rumunijos, Irako, Norvegijos, Lenkijos, Zimbabvės, Kolumbijos, Suomijos 
dalyvavo pirmąjame forume tema Moterys taika ir saugumas Vilniuje.  
•17 moterų NVO pristatė grupę Moterys taika ir saugumas LR URM.

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

Projekto ekspertės: prof. Dalia Leinartė Fulbrigt programos alumnė ir Rugilė Butkevičiūtė Community Solutions programos alumnė.

Lektorės Dalia Leinartė ir Rugilė Butkevičiūtė 

veda mokymus moterų NVO lyderėm.

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


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

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

Projekto ekspertės: prof. Dalia Leinartė Fulbrigt programos alumnė ir Rugilė Butkevičiūtė Community Solutions 
programos alumnė.

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


JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 
1325: lyderystės stiprinimas saugumui 
namuose užtikrinti
>>Forumo programa ir įrašai LT, EN, RU kalbomis

https://www.lygus.lt/moterys-taika-ir-saugumas-tarptautinis-moteru-lyderystes-forumas/


Pirmasis animacinis video Moterys taika ir 

saugumas tema Lietuvoje. 

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

Video in EN

Video in LT

https://www.youtube.com/watch?v=11GFpQNbRkE
https://www.youtube.com/watch?v=JuMq16sqqaQ


JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 

1325: lyderystės stiprinimas saugumui 

namuose užtikrinti
Video  Moterys taika ir saugumas tema

Ilgesnis video
Trumpesnis video

Video

https://www.youtube.com/watch?v=fr8yFLJCLk0
https://www.youtube.com/watch?v=9Hh4euaOLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=1aes0lZIFZU


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




ERASMUS+ remia Pagalbos moterims
linijos Vilniuje veiklas

MIC 2021 m. vyko į mokomąjį vizitą Maljorkoje pasinaudodama ERASMUS+ parama 

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.

Lankėmės:

•Esment Escola Professional Passatge 

•CASAL PETIT

•Municipal Shelter Service for Gender Violence Victims

•Mus priėmė ELE USAL Mallorca

Sužinojome apie atkaklių moterų veiklas ne tik saloje bet ir Afrikos žemyne, 

susipažinome su  didžiulį verslą išvysčiusia neįgaliųjų integracijos iniciatyva.

Dėl COVID-19 pandemijos projektas pratęstas iki 36 mėn.
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

2 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 psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2020: smurto ir viktimologijos aspektai.

1 darbuotojas: 4 val. savižudybių prevencijos įgūdžių mokymai safeTALK.
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Organizacijos stiprinimas

Organizuota profesionali individuali ir grupinės

darbuotojų, savanorių ir Valdybos

narių fotosesija. Nuotraukos bus naudojamos

pristatyti darbuotojus konferencijose, 

mokymuose, o taip pat MIC internetiniame 

puslapyje ir socialinėje medijoje.



Pagalbos tarnyba (I)

• 2021 m. MIC ėmėsi naujo iššūkio – pradėjo teikti

akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos

nukentėjusiems asmenims:

• Skrajutės išleistos lietuvių, parengtos rusų ir anglų

kalbomis

• Atnaujintas internetinis puslapis

• Parengta informacija konsultantėms

• Per keturis mėnesius buvo suteikta pagalba 26 asmenims

(24 moterims ir 2 vyrams)



Pagalbos tarnyba (II)

•Bendradarbiaujama su LMTA

•Tarptautinis apskritas stalas „Milijonas klausimų apie pagalbą

nukentėjusiems nuo nusikaltimų“, gruodžio 17 d. kartu su Nusikalstamumo

prevencijos Lietuvoje centru ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės

pagalbos centru



MIC administracinis personalas – 2021 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. 



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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