Moterų informacijos centro
veiklos ataskaita
2018 m.
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Apie

Vizija
Lyčių lygybė – visuomenės
gyvenimo norma
Misija
Dirbti pasitelkiant ekspertines
žinias, siekiant užtikrinti faktinę
lyčių
lygybę
nacionaliniu,
europiniu
ir
tarptautiniu
lygmeniu.

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
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Moterų informacijos centro
programos
Pagalba nukentėjusiems nuo
smurto artimoje aplinkoje
Smurto ir patyčių lyties
pagrindu prevencija
Moterų ir vyrų lygių galimybių
skatinimas
Visuomenės sąmoningumo lyčių
lygybės ir lygių galimybių srityje
ugdymas
Visuomenės švietimas
Moterų įgalinimas

Pagalba
nukentėjusiems nuo
smurto artimoje
aplinkoje &
Smurto ir patyčių lyties
pagrindu prevencija
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Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Specializuotos pagalbos centras
2015 m. pabaigoje MIC
kartu su 11 partnerių
parengė 3 metų projektą –
Specializuotos pagalbos
centras (toliau – SPC).

Nuo 2016 metų MIC:
- su partneriais teikia pagalbas
nukentėjusiems nuo smurto
artimoje aplinkoje 47
savivaldybėse.
-administruoja 12 SPC veiklą,
kurių bendras metinis 2018 metų
biudžetas 574 347Eur.

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Specializuotos pagalbos centras
Vilniaus apskritis

Moterų
informacijos
centro
aptarnaujama
teritorija

Vilniaus Miestas

• Grigiškių seniūnija
• Naujininkų seniūnija
• Naujosios Vilnios
seniūnija
Daugiau informacijos apie
SPC veiklą visoje Lietuvoje

•
•
•
•
•
•

Elektrėnų r.
Šalčininkų r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Trakų r.
Vilniaus r.

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Specializuotos pagalbos centras

Rezultatai

Per 2018 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius 2161, iš jų:
SPC suteiktos
pagalbos skaičius
964

• Psichologinė 148
• Teisinė 174
• Informavimo ir konsultavimo
2209
• Tarpininkavimo ir atstovavimo
839
• Kitos paslaugos 10
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Pranešė policija

2112

Kreipėsi asmeniškai

Vaikai (tapę liudininkais)

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Projektas „Specializuotos pagalbos centras“ pagal Vilniaus miesto
savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje
patyrusiems asmenims programą
• I veikla. Kompleksinė specializuota pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje
• 2 asmenims suteikta palydėjimo pagalba ikiteisminio ir teisminio proceso metu;
• 202 užregistruotų nuo smurto nukentėjusių asmenų, iš kurių 163 suteikta pagalba
(446 pagalbos);
• 14 asmenų suteikta specializuota teisininko pagalba (45 konsultacijos, parengti 7
procesiniai dokumentai);
• 34 psichologo konsultacijos (13 asmenų).
• II veikla. Savitarpio pagalbos grupės darbo organizavimas
• 1 savitarpio pagalbos grupė (7 susitikimai).
• IV. veikla. Specialistų teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą kvalifikacijos kėlimas
• Dvi intervizijos
• Dveji mokymai SPC specialistams (Nukentėjusio nuo smurto artimoje aplinkoje bei
seksualinio smurto aukos konsultavimo psichologiniai aspektai, potrauminio streso
sindromas ; Atstovavimas smurto artimoje aplinkoje ir seksualinio smurto aukai
teisminio proceso metu)

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

SPC Viešinimas
MAGNETAS,
UŽRAŠINĖ,
INFORMACINĖS
KORTELĖS

SPC
ANTISTRESINIS
KAMUOLIUKAS
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Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Projektas „Specializuotos pagalbos centras“ pagal Vilniaus miesto
savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje
patyrusiems asmenims programą

Rezultatai:
• III veikla. Viešinimas
• 3 mėn. komunikacijos kampanija
pasiekė virš 160 tūkst. vartotojų;
• 16 dienų komunikacijos
kampanija pasiekė virš 60 tūkst.
vartotojų
• 300 egz. dalomųjų mažaverčių
įtaisų su SPC kontaktais
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Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

SPC – Nacionalinių lygybės ir įvairovės
apdovanojimų laureatas „Lyčių lygybės“
kategorijoje
„Žmogus, patiriantis smurtą artimoje
aplinkoje neturėtų bijoti kreiptis pagalbos.
Pagalba yra, reikia tik jos paprašyti. Mes
nebegalime toleruoti smurto, nes
matydami smurtą artimoje aplinkoje vaikai
tą patį modelį gali atkartoti ir savo šeimoje.
Mes privalome daryti viską, kad smurto
ratas būtų nutrauktas. Šis apdovanojimas
aiškiai parodo, koks svarbus yra mūsų
darbas smurto artimoje aplinkoje srityje,“ –
tikino lyčių lygybės apdovanojimą
pelniusiam Specializuotos pagalbos centrų
tinklui atstovaujanti Moterų informacijos
centro direktorė Jūratė Šeduikienė.

Lyčių lygybės apdovanojimą pelniusio Specializuotos pagalbos centrų
tinklo atstovės: „Šis apdovanojimas aiškiai parodo, koks svarbus darbas
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje“

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

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 teisininkė R. Butkevičiūtė. Nuo
2016 m. ją pakeitė teisininkė D. 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 ir patyčių lyties pagrindu prevencija

ESTHTE – stabdykime seksualinį
priekabiavimą ir smurtą akademinėje
bendruomenėje
2018 m. MIC tęsė informacinę kampaniją, organizavo
2 seminarus, aktyviai bendradarbiavo su partneriais
kuriant praktinį vadovą prieš seksualinį priekabiavimą,
dalyvavo partnerių susitikime Briuselyje.
Beveik 3 metus trunkančio projekto tikslas - sukurti
nulinės tolerancijos aplinką seksualiniam
priekabiavimui ir agresyviems veiksmams universiteto
studijų aplinkoje.
Sekite kampaniją socialiniuose tinkluose:
#ItStopsNow
https://www.facebook.com/ItStopsNowEU/
Programa: Horizon 2020 / Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų
reikalų generalinis direktoratas. Projekto koordinatorė – Airijos
nacionalinė moterų taryba.

Projekto tikslai

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas
vykdančių nevyriausybinių organizacijų
institucinių gebėjimų stiprinimas
• Gerinti SPC teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti efektyvią, tvarią,
kokybišką ir koordinuotą SPC pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje
aplinkoje.
• Įgalinti SPC teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo savivaldos bei
nacionaliniu lygmeniu ir dėl piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.
• Plėsti SPC savanorių tinklą.
• Parengti siūlymus ir (ar) rekomendacijas dėl nukentėjusio asmens apsaugos
stiprinimo, valstybės garantuojamos specializuotos pagalbos organizavimo ir
viešųjų paslaugų gerinimo.
Partneriai
• Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras (KMIMC)
• Kauno apsk. moterų krizių centras (KAMKC)
• Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC)
• Vilniaus moterų namai (VMN)

Projekto dalyviai:
17 Specializuotos
pagalbos centrų

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas vykdančių
nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų
stiprinimas
• 4 ak. val. mokymai SPC veiklų koordinatoriams/vadovams ir
konsultantams dėl „SPC konsultavimo veiklos aprašo“ taikymo.
Partneris – VMN.
• 4 ak. val. mokomasis renginys SPC vadovams, skirtas „SPC ilgalaikės
tarpsektorinio bendradarbiavimo su valstybės (savivaldybių)
institucijomis strategijos“ parengimui. Partneriai: KAMKC/MVIC
• 16 ak. val. mokymai SPC konsultantams ir savanoriams. Partneris –
VMN
• Praktinės dirbtuvės - Advokacijos gebėjimų stiprinimas – 16 ak. val.
(MIC)
• 3 SPC vadovų pasitarimai dėl „SPC koordinuojančios struktūros
koncepcijos“ parengimo. (MIC)
• 10 SPC teikiamos pagalbos pristatymų visuomenei. (Visi partneriai)
• 17-ka diskusijų su savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios
valdžios atstovais. (17 SPC)
• Spaudos konferencija (VMN)
16
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Rezultatai

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas vykdančių
nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų
stiprinimas
Savanoriško darbo organizavimo SPC aprašas. Partneris – KMIMC.
SPC savanoriško darbo sutarties projektas. Partneris – KMIMC.
SPC savanorių rengimo programa. Partneris – KMIMC.
Bendradarbiavimo sutarties projektas. Partneriai – KAMKC/MVIC
SPC ilgalaikė tarpsektorinio bendradarbiavimo su valstybės (savivaldybių)
institucijomis strategija. Partneriai – KAMKC/MVIC
• SPC advokacijos planas (MIC)
• Siūlymų paketas (VMN) „Rekomendacijos kompetentingoms valstybės ar
savivaldybės institucijoms dėl LR įstatyminės bazės tobulinimo, identifikuojat teisinio
reglamentavimo spragas, įtakojančias nukentėjusio asmens apsaugos ir valstybės
garantuojamos pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui“
apimantis: Vaikų teisių apsaugos reformos problemas; Socialinių paslaugų įstatymo
spragas; Pasiūlymus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui;
Rekomendacijas Baudžiamojo kodekso papildymui; Rekomendacijas Moterų ir vyrų
lygių galimybių įstatymui.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas vykdančių
nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų
stiprinimas
Įkurta visas 17-ka SPC
vienijanti
LIETUVOS MOTERŲ TEISIŲ
ĮTVIRTINIMO ASOCIACIJA.
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Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
mokymai su smurtu artimoje aplinkoje
dirbančioms institucijoms
MIC teisininkės Rugilė Butkevičiūtė ir
Dovilė Masalskienė vedė keturis vienos
dienos mokymus apie bendradarbiavimą
teikiant pagalbą ir paslaugas nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims.
Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 70
Vilniaus apskrityje smurto artimoje
aplinkoje srityje veikiančių institucijų.
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Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

2018 m. lapkričio mėn. 19-21 d. Moterų
informacijos centro teisininkė Dovilė
Masalskienė dalyvavo Equality Now
organizuotame simpoziume Seksualinio
smurto reglamentavimas ir praktika
Eurazijoje, Tbilisyje, Gruzijoje, kur pristatė
savo įžvalgas dėl seksualinio smurto
reglamentavimo bei praktikų Lietuvoje ir
komentarus Equality Now parengtai studijai
Seksualinio smurto reglamentavimas ir
praktika Eurazijoje

2
0

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Smurto lyties pagrindu jaunimo tarpe mokymai jaunimo
stovyklose Marijampolės apskrityje

MIC teisininkės D. Masalskienė ir R.
Butkevičiūtė Marijampolės apksrities
policijos komisariato kvietimu vedė
praktinius smurto lyties pagrindu
mokymus daugiau nei 30 – čiai
jaunuolių.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Bendradarbiavimas
2018 m. kovo mėnesį Moterų informacijos centre vyko
susitikimas su VšĮ Surdologijos centro atstovais. Susitikimo
metu aptartos bendardarbiavimo galimybės teikiant pagalbą
nuo
smurto
artimoje
aplinkoje
nukentėjusiems
neprigirdintiesiems ir kurtiesiems asmenims.
MIC teisininkės Rugilė Butkevičiūtė ir Dovilė Masalskienė
vedė užsiėmimus Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre,
siekiant įgalinti bendruomenės narius atpažinti smurtą artimoje
aplinkoje ir informuoti apie nukentėjusiems asmenims
vykdomą pagalbą.

Moterų ir vyrų
lygių
galimybių
skatinimas

2
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Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais
švietime ir profesiniame orientavime
Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti dėmesį į
neigiamus stereotipus renkantis profesiją ir
karjerą bei propaguoti lygias galimybes švietime
ir profesiniame orientavime.
2018 m. vykdytos projekto veiklos:
Lyčių lygybės dirbtuvės mokytojams, kurių
tikslas suteikti žinių apie stereotipų įtaką
moksleivių ir jaunimo karjeros pasirinkimui.
1 mokymai (16 ak. val.)
– 23 apmokyti
mokytojai
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Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Moterų informacijos centras, kaip
lobistinės organizacijos narys
galimybių kontrolieriaus projekte
SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ LYGYBĖ“

Lietuvos moterų
dalyvauja Lygių
„SAVIVALDYBĖS
(2017 – 2019)

2018 metais parengtos 16 ir 32 val. mokymo
programos savivaldybėms;
Pravesti:
- dveji 32 val. mokymai 10-čiai savivaldybių
- vieni 16 val. mokymai 5 savivaldybėms
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Visuomenės
sąmoningumo
lyčių lygybės ir
lygių galimybių
srityje ugdymas &
Visuomenės
švietimas
2
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Visuomenės sąmoningumo ugdymas

Informacinis portalas LYGUS.LT
Informacinio portalo tikslas - teikti aktualiausią
informaciją moterų ir vyrų lygybės klausimais
įvairių institucijų bei organizacijų atstovams. 2018
m. publikuoti 36 straipsniai.
2018 Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 5100
Facebook publikuota 10 portalą turinį pristatančių
žinučių: pasiekti 25 300 vartotojai
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
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Socialinio tinklo Facebook statistika:
Pasiektų žmonių – 550 000

Visuomenės sąmoningumo ugdymas

2018 m. MIC Facebook fanų
bazė išaugo iki 6 649
sekėjų.
Facebook buvo keliamos
diskusijos lyčių lygybės
temomis.

Moterų
įgalinimas

2
9

Savitarpio paramos ir savipagalbos grupė
MIC organizavo savitarpio paramos ir savipagalbos grupę smurtą
šeimoje patyrusioms moterims.

Moterų įgalinimas

Kai kurių grupės dalyvių atsiliepimai:

„Mūsų istorijos ir patirtys pasirodė skirtingos, tačiau jose
radome nemažai sąlyčio taškų - kai vienai bekalbant
šiurpuliukai prabėgdavo per kūną - toks pažįstamas jausmas,
išgyvenimas. Naudinga buvo ne tik išsikalbėti, bet ir išgirsti kitų
moterų patirtį, tai žadino naujus sprendimus, naujo kelio
paiešką. Jaučiau didelį supratimą ir palaikymą - niekas
nekaltino, nesmerkė, nepriekaištavo. Vien dėl šio jausmo verta
buvo ateiti - dažnai juk aplinka į mus neįsiklauso (nesupranta),
ar, dar blogiau, smerkia, kaltina, nepritaria.“
„Šita grupė man padėjo pajusti, kad nesu tokioje
situacijoje viena ir kažkokia išskirtinė. Visos moterys buvo
supratingos, todėl jaučiausi normali.“
30

Pagalbos moterims linija
• MIC pradėjo vykdyti Pagalbos moterims linijos
programą.

Moterų įgalinimas

Pagrindinis Pagalbos moterims linijos veiklos tikslas – teikti
emocinę paramą į liniją skambinantiems arba elektoriniais
laiškais besikreipiantiems asmenims, padėti įveikti krizes ar
išgyventi sudėtingas gyvenimo situacijas bei pagal galimybes
vykdyti smurto, savižudybių prevenciją.
• 2018 m. rugsėjo 30 d. MIC tapo Lietuvos emocinės
paramos tarnybų asociacijos asocijuotu nariu ir pradėjo
planuoti ir organizuoti veiksmus, kurie leistų sėkmingai
pradėti ir toliau plėtoti naujo Pagalbos moterims linijos
padalinio veiklą.
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Moterų įgalinimas

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos konferencija
• 2018 m. rugsėjo 29-30 dienomis Birštone įvyko
Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos
konferencija,
kurios
pagrindinė
tema
–
savanorystė.
• Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos
konferencija
tai
kasmetinis
renginys,
suvienijantis visas emocinės paramos tarnybas.
Konferencijoje šiais metais dalyvavo Jaunimo
linijos, Pagalbos moterimis linijos, Vaikų linijos bei
Vilties linijos atstovai.
• Konferencijos metu buvo apžvelgti praėję metai,
pristatytos tarnybų aktualijos. Kadangi visų
tarnybų pagrindas - savanoriškas darbas, didžioji
konferencijos dalis buvo skirta gilinimuisi į
savanorystės reiškinį.
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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.);

Moterų įgalinimas

• 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
3
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„Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su
antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje paruošimas“

Moterų įgalinimas

Projekto tikslas – parengti rekomendacijas dėl
veiksmų kovojant su antisemitizmu ir
romofobija.
2018 m. Moterų informacijos centro programų
vadovė dalyvavo Kijeve, Ukraina
baigiamajame tarptautinės EVZ programos
partnerių rezultatų pristatyme, platino projekto
pasiekimus ir rezultatus. Projekto rezultatai
buvo pristatyti AABS 2018 at Stanfordo
Universitete, JAV.
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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.

Moterų įgalinimas

Iššūkis – pasiekti darbo ieškančius migrantus ir
pabėgėlius, kurie susidomėtų tekstilės perdirbimu ir
pakartotiniu panaudojimu bei norėtų pradėti socialinį
verslą.
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Moterų įgalinimas

Migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo
kompetencijų plėtojimas per simuliacinius mokymus,
perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą
2018 m. MIC atstovai dalyvavo projekto partnerių susitikimuose Italijoje ir
Jungtinėje Karalystėje bei baigiamojoje projekto “New chance - new life”
konferencijoje Londone.
MIC ekspertai:
- paruošė medžiagą vadovui ir platformai Internete apie socialinį verslą:
teisinė aplinka ir socialinio verslo finansavimas Lietuvoje;
- paruošė Pagrindinių kompetencijų siekiant socialinio verslo – aprašą;
- sukūrė Projekto įgyvendinimo vertinimo priemones ir atliko projekto
rezultatų vertinimą.
- Organizavo pilotinius mokymus migrantams Klaipėdoje.
Socialinis projekto profilis >>Facebook
Puslapis internete >>newchance-newlife.org

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

MIC teisininkė R. Butkevičiūtė dalyvavo keturių
mėnesių stažuotėje JAV. Stažuotės metu Rugilė
gilino žinias lyčių lygybės srityje dirbdama George
Mason universiteto Moterų ir lyčių lygybės
departamente. Stažuotės metu ji taip pat dalyvavo
intensyvioje Lyderystės ugdymo programoje , kurią
rengė ir vedė visuotinai pripažįstama lyderystės
lektorė Deidre Combs.
Community Solutions – tai prestižinė JAV Valstybės
Departamento finansuojama programa. 2018 m.
programa gavo daugiau nei 5500 paraiškų iš kurių į
programą dalyvauti atrinkti 92 bendruomenės
lyderius iš 67 pasaulio šalių. Per 10 programos
gyvavimo metų Rugilė buvo pirmoji dalyvė iš
Lietuvos.
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• J. Šeduikienė:
14 ak. val. „Advokacijos dirbtuvės“;
• D. Masalskienė:
14 ak. val. „Advokacijos dirbtuvės“
2 ak. val. „Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė
pagalba smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims“
6 ak. val. Nukentėjusio nuo smurto artimoje aplinkoje bei
seksualinio smurto aukos konsultavimo psichologiniai aspektai“
14 ak. val. „Nukentėjusiųjų teisių ir interesų apsauga
baudžiamajame procese: teisiniai, psichologiniai ir praktiniai
aspektai“
• D. Rūkaitė:
2 ak. val. „Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė
pagalba smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims“
8 ak. val. Pagalbos ir apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems nuo
smurto artimoje aplinkoje per tarpinstitucinį bendradarbiavimą“
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• R. Pauliušenkaitė:
8 ak. val. „Pagalbos ir apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje
per tarpinstitucinį bendradarbiavimą“
14 ak. val. „Nukentėjusiųjų teisių ir interesų apsauga baudžiamajame procese: teisiniai,
psichologiniai ir praktiniai aspektai“
6 ak. val. „Nukentėjusios nuo smurto artimoje aplinkoje bei seksualinio smurto aukos
konsultavimo psichologiniai aspektai“
16 ak. val. Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai „ASIST“
15 ak. val. Žiniomis apie traumą grįstas konsultavimas

• J. Simniškienė
8 ak. val. Pagalbos ir apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje per
tarpinstitucinį bendradarbiavimą“
8 ak. val. Pagalbos nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje kokybės užtikrinimas
15 ak. val. Žiniomis apie traumą grįstas konsultavimas

• D. Kananavičienė; L. Urbanavičienė; D. Šumkauskienė; D. Malūkienė
• 8 ak. val. Pagalbos ir apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems nuo smurto artimoje
aplinkoje per tarpinstitucinį bendradarbiavimą“

2019
planuojamos
veiklos

2019 metų projektai pagal veiklos kryptis:

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje:
Specializuotos pagalbos centro funkcijų įgyvendinimas.
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba,
bendradarbiavimas“.
Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija:
ESTHTE – stabdykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą akademinėje
bendruomenėje .
Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas:
GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame
orientavime.
„Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.
Lygiausios darbovietės 2019 konkursas.

2019 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 pagalba telefonu.
Nemokamos teisinės konsultacijos.

MIC administracinis personalas
Direktorė, projekto vadovė – J. Šeduikienė
Teisininkė, projekto vadovė, ekspertė – D. Masalskienė; R. Butkevičiūtė
Konsultantė, projekto vadovė, ekspertė – D. Rūkaitė
Konsultantė – K. Kiselytė; J. Simniškienė
Psichologė – I. Butautienė
Socialinės darbuotojos – D. Kananavičienė; L. Urbanavičienė; D.
Šumkauskienė; D. Malūkienė
Konsultantė/psichologė – R. Pauliuščenkaitė

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/

• Moterų informacijos centro narių skaičius – 19
asmenų.
• Samdomų darbuotojų skaičius asmenų – 11
• Paramos iš juridinių asmenų – negauta
• 2 proc. parama - 787,64 Eur.

www.moteruinformacijoscentras.lt
S.Konarskio g. 49 808 kab. LT-03123 Vilnius,
Lietuva Tel/Faksas: +370 5 2629 003 | mic@lygus.lt
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