Moterų informacijos centro
veiklos ataskaita
2016 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 artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems;
• 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 ir
pagalba
nukentėjusiems

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Specializuotos pagalbos centras (SPC)
Moterų informacijos centro aptarnaujama teritorija
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Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Rezultatai
Per 2016 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius 1303, iš jų:
454

819
30
Pranešė policija
Kreipėsi asmeniškai
Vaikai (nukentėję nuo smurto, tapę liudininkais)

Psichologinė

SPC suteiktos pagalbos
skaičius

196
Teisinė
135
Informavimo ir konsultavimo 1343
Tarpininkavimo ir atstovavimo 350
Individualūs pagalbos planai

754

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

2015 m. Moterų informacijos centras kartu su 11 partnerių
parengė projektą – Specializuotos pagalbos centras.
Nuo 2016 metų MIC su
partneriais teikia paslaugas
47 savivaldybėse.
Administruoja 12 SPC
veiklą, kurių bendras
metinis biudžetas beveik
500 000 Eur.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

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 metų Lietuvą joje atstovavo Moterų informacijos centro
teisininkė Rugilė Butkevičiūtė. Nuo 2016 metų ją pakeitė Moterų
informacijos centro teisininkė Dovilė Masalskienė.
EWL smurto Observatorijos pagrindiniai uždaviniai yra
identifikuoti svarbius klausimus, kylančias grėsmes ir taip
prisidėti prie EWL politikos formavimo smurto prieš moteris
prevencijos bei pagalbos srityje. Observatorija svariai
prisideda prie smurto prieš moteris fenomeno matomumo,
statistinių duomenų bei realios situacijos šalyse bei Europiniu
lygmeniu
atskleidimo
ir
institucijų
įsipareigojimų
monitoringo. Daugiau ČIA.

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Tarptautinė socialinė kampanija
„16 dienų prieš smurtą prieš
moteris“
Abejingumui prieš smurtą prieš moteris visuomenėje mažinti vykdyta ir
koordinuota socialinė kampanija Lietuvoje ,,Tikros istorijos – reali
pagalba“, kurios metu:
• Suorganizuota konferencija LR Prezidentūroje „Specializuotos pagalbos
centrai – tikros istorijos, reali pagalba“;
• Kartu su partneriais sukurti ir viešinti interaktyvūs Specializuotos
pagalbos centrų žemėlapiai;

• Viešintos tikros moterų, nukentėjusiųjų nuo smurtaujančių artimųjų,
istorijos;
• Socialinio klipo ,,Kyla įdomus klausimas...“ transliacija ir viešinimas.

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Konferencija „Specializuotos
pagalbos centrai – tikros istorijos,
reali pagalba“
2016-11-28 LR Prezidentūroje vyko konferencija,
kurios metu ekspertai aptarė Specializuotos
pagalbos centrų (toliau – SPC) viešinimo ir
žinomamumo didinimo rekomendacijas, veiklos
rezultatus ir problemas, su kuriomis susiduriama,
bendradarbavimą su policija.
Visi ekspertai vieningai tvirtino, kad pagalbos,
patyrus smurtą artimoje aplinkoje, ieškojimas yra
stiprumo, o ne silpnybės požymis.

Konferencijos akimirkas galite rasti paspaudę ČIA

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Interaktyvus Specializuotos pagalbos
centrų žemėlapis
Nuo 2012 m. visoje Lietuvoje pagalbą
smurto aukoms teikia SPC, todėl svarbu,
kad profesionali pagalba būtų matoma ir
prieinama kiekvienam.
Siekiant pagerinti prieinamumą, parengtas
interaktyvus SPC žemėlapis, kuris gali
būti talpinamas
e. portaluose ir
viešinamas kiekvienos socialiai atsakingos
organizacijos, kuri suvokia SPC pagalbos
svarbą gyventojams, susiduriantiems su
artimo asmens smurtu.

Respublikinis žemėlapis

Daugiau informacijos rasite paspaudę ČIA.

Regioninis žemėlapis

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Tikros moterų, patyrusių smurtą,
istorijos
SPC turi daugybę gerosios praktikos pavyzdžių – istorijų, kaip jų suteikta pagalba
padėjo moterims ištrūkti iš smurto rato.
Suteikus moterų papasakotoms istorijoms patraukslesnį vizualinį formatą, jos buvo
ir bus naudojamos kaip SPC veiklos pristatymo ir jų žinamomumo didinimo
priemonė.

Tai žinutės, kurių pagrindinis adresatas – asmenys, patiriantys smurtą ir turintys suvokti savo
teisę į saugią aplinką ir gražesnį rytojų.
Suknelių istorijas galite rasti paspaudę ČIA.

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Socialinis klipas ,,Kyla įdomus
klausimas...“
Kartu su LR Prezidentės inicijuota socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“
siekta atkreipti dėmesį į opią smurto problemą.
Socialiniame klipe ambasadoriai – atlikėjas
Donatas Montvydas, architektas Algirdas
Kaušpėdas ir žurnalistė Daiva Žeimytė –
ragina tarti griežtą „NE “ smurtui prieš
moteris ir išsako savo poziciją.

Žiūrėti paspaudus ČIA

Socialinį klipą ,,Kyla įdomus klausimas...“ 16 dienų be smurto prieš moteris metu
transliavo Lietuvos nacionalinis kanalas
. Iki šiol jis viešinamas e. plotmėje –
e. portaluose, soc. tinkluose.
Klipo sukūrimą finansavo Moterų informacijos centras iš paramos lėšų.

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Kampanijos ,,Tikros istorijos – reali
pagalba“ viešinimo kanalai
Televizijos programos
LRT „Labas rytas“ ir
LRT „Laba diena, Lietuva“
Pristatyta socialinė akcija
Socialinio klipo transliacija LRT

E. tinklai

Laikraščiai, žurnalai

Interaktyvių SPC
žemėlapių, socialinio klipo
ir gerosios praktikos istorijų
viešinimas soc. tinkluose,
partnerių internetiniuose
puslapiuose.

,,Savaitė“ Nr. 49 (2016)
Straipsnis ,,Smurtas turi
išnykti“

Radijo programos
LRT „Ryto garsai“
Tema: smurtas artimoje aplinkoje.
Galite rasti ČIA (nuo 1:42 min)

Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Kampanijos ,,Tikros istorijos – reali
pagalba“ rezultatai
#SPCpagalba #16days #orangetheworld

• Konferencijoje LR Prezidentūroje „Specializuotos pagalbos centrai – tikros
istorijos, reali pagalba“ dalyvavo 94 asmenys.
• Interaktyvūs Specializuotos pagalbos centrų žemėlapiai ir autentiškos
moterų, nukentėjusiųjų nuo smurtaujančių artimųjų, istorijos pasiekė 198 324
asmenų auditoriją, o kampanija susidomėjo 5721 vartotojas.
• Socialinis klipas ,,Kyla įdomus klausimas...“:
• 4077 peržiūros Youtube
• 33 692 peržiūros Facebook
• 104 478 pasiekti vartotojai

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

Mokinių įtraukimas į smurto lyties pagrindu problemos
sprendimą
2016-12-07 renginyje MIC SPC teisininkė Rugilė Butkevičiūtė
(rugile@lygus.lt) skaitė paskaitas Šakių Varpo mokykloje apie smurtą artumoje
aplinkoje „Smurtas lyties pagrindu santykiuose tarp jaunimo“.
Mokiniai vieningai sutiko, kad smurtas lyties pagrindu yra itin paplitęs jaunimo
tarpe ir šią problemą spręsti yra būtina.
Paskaitų metu atsirado mokinių,
norinčių savanoriauti ir paskaitas

šia tema skaityti kitų klasių
mokiniams.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems

ESTHTE – stabdykime seksualinį priekabiavimą ir
smurtą akademinėje bendruomenėje
2016 m. pabaigoje startavo tarptautinis
projektas „Seksualinio priekabiavimo ir smurto
stabdymas akademinėje bendruomenėje“.
Beveik tris metus trunkančio projekto tikslas sukurti
nulinės
tolerancijos
aplinką
seksualiniam priekabiavimui ir agresyviems
veiksmams universiteto studijų aplinkoje.
Sekite kampaniją socialiniuose tinkluose:
#IsStopsNow
Programa: Horizon 2020 / Europos Komisijos
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis
direktoratas. Projekto koordinatorė – Airijos
nacionalinė moterų taryba.

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

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2015/21 m. programą
Veiksmų plano priemonės, skirtos moterų ir vyrų lygybei skatinti:
• Vienodo darbo užmokesčio dienos minėjimo renginys;
• Konkursas „Lygiausia darbovietė 2016“;
• Lygiausių darboviečių tinklas
• Informacinio portalo lyčių lygybės klausimais LYGUS.LT administravimas ir
palaikymas;
Mokymai:

• Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariams moterų ir vyrų lygybės
tema;
• Ministerijų ir savivaldybių atstovams dėl Sprendimų projektų poveikio
lytims vertinimo metodikos taikymo.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Vienodo darbo užmokesčio dienos minėjimo renginys
Nuostata, kad vyrai ir moterys už vienodos vertės darbą turi gauti vienodą
atlyginimą ES teisyne buvo įtvirtinta 1957 m. Romos sutartyje. Tačiau vyrų ir
moterų atlyginimų atotrūkio klausimas išlieka viena didžiausių lyčių
nelygybės problemų visame pasaulyje ir šiais laikais.

,,Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?“
Vienos iš vykdytų veiklų spręsti šią vieną didžiausių lyčių nelygybės problemų:
2016-11-07 Parengtas ir paviešintas pranešimas žiniasklaidai (skaityti ČIA);
2016-11-09 Įgyvendintas forumas (daugiau informacijos ČIA).
Veiklą įgyvendino projekto partneris – Lygių galimybių plėtros centras

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

Konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2016“

Moterys Lietuvoje, dirbdamos tą patį darbą, uždirba 14 procentų mažiau nei vyrai,
siekdamos karjeros, patiria ,,stiklinių lubų“ efektą – turėdamos geresnį išsilavinimą,
užima menkesnes pareigas.
Kiekvienas turi būti vertinamas pagal savo gebėjimus ir gauti atlygį, priklausantį nuo
darbo rezultatų.

Surengtas konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2016“, kuris socialiniuose tinkluose
startavo 2016-10-26.
Konkurso metu kviesti Lietuvos
įmonių darbuotojai nominuoti savo
darbovietę, kaip įstaigą, kurioje
vienodos sąlygos dirbti, atsiskleisti,
ilsėtis, derinti šeimos ir darbo veiklą
suteikiama tiek vyrams, tiek
moterims.

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

Konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2016“

Kampanijos „Lygiausia darbovietė 2016“ metu:
• Parengtas ir viešintas informacinis straipsnis;
• Socialiniuose tinkluose pateikti 5 „savaitės klausimai“;
• Burtų keliu atrinktas vienas iš teisingai atsakiusiųjų į
savaitės klausimą ir jam įteiktas prizas (iš viso išdalinti 4
prizai).

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

Konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2016“
Asmenys, norėję nominuoti savo darbovietę
kaip Lygiausią darbovietę 2016, turėjo
pateikti klausimus į parengtą anketą.
Iki 2016-12-23 sulaukėme net 92 anketų!
2016 metų nugalėtoja tapo įmonė Nasdaq
Technologijų ir verslo kompetencijų
centras. Daugiau rasite ČIA.
Sukurtas ir palaikomas „Lygiausių
darboviečių“ tinklas, jungiantis apie 400
adresatų - konkursų dalyvių nuo 2017 m..

Šia kampanija siekta didinti darbuotojų supratimą apie tai, kokia vykdoma
darbdavio politika gali būti vertinama kaip TEISINGA lyčių aspektu.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Mokymai, skirti institucijų atstovams
2016 m. organizuoti mokymai šių
institucijų Lietuvoje atstovams:
• Moterų ir vyrų lygių galimybių
komisijos nariams moterų ir vyrų
lygybės tema lapkričio 10-11 d. Atviros
Lietuvos fondo salėje ir Europos lyčių
lygybės institute.
• Ministerijų atstovams, lygių galimybių
komisijos nariams ir savivaldybių
atstovams suorganizuoti mokymai dėl
Sprendimų projektų poveikio lytims
vertinimo metodikos taikymo. Mokymai
vyko lapkričio 18 d. Šiaulių universitete
ir gruodžio 2 d. Europos lyčių lygybės
institute.

2016-12-02 mokymuose dalyvavę
dalyviai aktyviai prisijungė ir prie

16 dienų akcijos
nusifotografuodami su
kampanijos simboliais.

>>daugiau čia

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Informacinis portalas LYGUS.LT
Informacinio portalo tikslas - teikti aktualiausią informaciją moterų ir
vyrų lygybės klausimais įvairių institucijų bei organizacijų atstovams.
2016 m. publikuoti 36 straipsniai.
2016:
Puslapio peržiūrų: 14 000
Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 11 000

Lygus.lt naujienos pristatomos MIC Facebook
puslapyje. MIC žinutėmis:
• skatina diskusiją apie lyčių lygybės svarbą;
www.lygus.lt
• pristato aktualiausias su lyčių lygybe susijusias
naujienas;
Socialinio tinklo Facebook
• kviečia žmones aktyviai reaguoti į matomą
statistika:
diskriminaciją.
Pasiektų žmonių - 400 000

Moterų
įgalinimas

Moterų įgalinimas. Verslumo skatinimas

K2 New Chance, New Life!
Migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo kompetencijų plėtojimas per
simuliacinius mokymus, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą
Siekis - sukurti ir įdiegti migrantams ir pabėgėliams skirtą socialinių verslumo
kompetencijų platformą, tikslu mokyti perdirbti tekstilės gaminius ir kurti
rankdarbius šitaip sukuriant sau darbo vietą.
Iššūkis – pasiekti darbo ieškančius migrantus ir pabėgėlius, kurie susidomėtų tekstilės
perdirbimu ir pakartotiniu panaudojimu bei norėtų pradėti socialinį verslą.
Projekte dalyvauja 6 šalių
organizacijos iš

Šis 2 metus truksiantis projektas – sėkminga
įgyvendinto projekto “reMade and reLive” tąsa
Platesnę informaciją galite rasti paspaudę ČIA

Visuomenės švietimas

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 į Moterų informacijos centrą.
El. paštas: mic@lygus.lt;
Tel.: +370 5 2629 003
S.Konarskio g. 49, 808 kab., Vilnius

Visuomenės
švietimas

Visuomenės švietimas

Informacinis portalas „LYGUS“
2016 m. pagrindinėmis portalo skiltimis išliko Lyčių lygybė ir Smurtas.
Viena sėkmingiausių ir daugiausia lankytojų sulaukusia rubrika tapo:
Moters ir vyro įvaizdis reklamoje.

Puslapio peržiūrų: 14 000
Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 11 000

Visuomenės švietimas

2016 m. augo MIC Facebook fanų bazė.
Facebook buvo keliamos diskusijos 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

Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas

Organizacijos kompetencijų stiprinimas, skirtas efektyviau užtikrinti lyčių lygybę

K1 MIC institucinių gebėjimų stiprinimas
MIC 2016.10.01–2017.09.31 įgyvendina organizacijos kompetencijas
stiprinančias veiklas.
Pagrindinis siekis – užtikrinti MIC veiklos efektyvumą, siekiant lyčių lygybės
nuostatų įgyvendinimo – mažinant moterų ir vyrų uždarbio skirtumus, prieš moteris
bei plečiant lyčių lygybės nuostatų sklaidą jaunimo tarpe.
Siekiant šių tikslų MIC išsikelia uždavinius:
• stiprinti tarptautinius moterų NVO tinklus
pietų ir centrinės Europos šalyse
• stiprinti
vystomojo
kompetencijas

bendradarbiavimo

• didinti
organizacijos
darbuotojų
kompetencijas informacinių technologijų ir
socialinių medijų srityse

Galutiniai naudos gavėjai – Lietuvos visuomenė,
kur pagerės piliečių socialinės lygybės ir gerovės
rodikliai.
Daugiau informacijos rasite ČIA.

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/

MIC administracinis personalas 2016 m.
Direktorius, projekto vadovas, finansininkas – J. Šeduikienė
Teisininkas, projekto vadovas, ekspertas – D. Masalskienė; R.
Butkevičiūtė
Konsultantas, projekto vadovas, ekspertas – D. Rūkaitė
Konsultantas – K. Kiselytė
Psichologas – I. Būtautienė
Socialinis darbuotojas – L. Urbanavičienė; D. Šimukauskienė; D.
Malūkienė

MIC nariai

1. Giedrė Purvaneckienė
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jurgita Pečiūrienė
Birutė Jatautaitė
Brigita Palavinskienė
Jūratė Tamošaitytė
Dovilė Rūkaitė
Jūratė Šeduikienė
Nijolė Dirsienė
Olga Meščiariakova
Ugnė Siparienė

Dovilė Masalskienė
Rugilė Butkevičiūtė
Irena Stonkuvienė
Kamilė Butkevičiūtė
Indrė IvanauskaitėVindašiuvienė
16. Lija Urman
11.
12.
13.
14.
15.
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