Moterų informacijos centro
veiklos ataskaita
2019 m.

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 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 17 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 2019 m. biudžetas – 1
500 000 Eur.

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Specializuotos kompleksinės
pagalbos centras
Vilniaus apskritis

Moterų
informacijos
centro
aptarnaujama
teritorija

Vilniaus Miestas

• Grigiškių seniūnija
• Naujininkų seniūnija
• Naujosios Vilnios
seniūnija

•
•
•
•
•
•

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

Daugiau informacijos apie SKPC veiklą visoje
Lietuvoje

Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Specializuotos kompleksinės
pagalbos centras
Per 2019 SKPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius 1479*, iš jų:
613

SKPC suteiktos
pagalbos skaičius
• Psichologinė 194
• Teisinė 152

83

• Informavimo ir konsultavimo 2530

1396

• Tarpininkavimo ir atstovavimo 474
• Kitos pagalbos
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Pranešė policija
Kreipėsi savarankiškai
Vaikai, tapę liudininkais ir (ar) gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo
smurtauta
*eliminuotas vaikų skaičius, kurie tapo smurto artimoje aplinkoje liudininkais ir (ar) gyvena aplinkoje,
kurioje buvo smurtauta

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

SKPC Viešinimas
MAGNETAS,
UŽRAŠINĖ,
INFORMACINĖS
KORTELĖS

SKPC
ANTISTRESINIS
KAMUOLIUKAS

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

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

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.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Veiklos
Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose, televizijoje, internetiniame portale „Delfi“,
gydymosi įstaigose, radijo laidos klausos negalią turintiems asmenims
Mokymai specialistams teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje
patyrusiems asmenims, vykdantiems prevenciją ir dirbantiems apsaugos srityje:
Seminarai žiniasklaidos atstovams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje
ypatumus.
Visuomenės nuomonės apklausa ir tyrimas skirtas įvertinti teikiamos pagalbos smurtą artimoje
aplinkoje patyrusiems asmenims kokybę bei prieinamumą

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 nuo 2019.09
Facebook:

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

2019 09 – 11 žinučių, pasiekė 117 027
asmenys
2019 11 – 12 žinučių, 103 102 asmenys
2019 11 - 13 žinučių, 112 827 asmenys
2019 12 – 12 žinučių, 148 659 asmenys
Instagram:
2019 09 – 9 įrašai, pasiekė 12 894 asmenys
2019 11 – 8 įrašai, 30633 asmenys
2019 11 – 8 įrašai, 31 534 asmenys
2019 12 – 8 įrašai, 35 278 asmenys

6 straipsniai:
•

http://www.lygus.lt/metu-virsmo-linkejimai/

•

http://www.lygus.lt/prancuziskos-pamokos/

•

http://www.lygus.lt/ar-geroves-valstybeje-bus-vietos-moteru-teisems/

•

http://www.lygus.lt/stambulo-konvencija-mediacija-ir-atsilikusios-valstybes-statusas/

•

http://www.lygus.lt/tarptautine-kampanija-16-dienu-pries-smurta-pries-moteris/

•

http://www.lygus.lt/smurtiniai-santykiai-kas-penktuose-namuose/

Mokymai specialistams

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Pradžia 2019 07 mėn.

2019 07 03 diskusija Seime. Tikslas atkreipti dėmesį

į smurto artimoje aplinkoje problematikos
aktualumą, Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus
šioje srityje, aptarti kitų ES šalių darbo šioje
srityje pasiteisinusią praktiką ir patirtį, pristatyti
projektą bei jo siekiamus rezultatus.

Priimtas Memorandumas
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
diskusijos-memorandumas/

Parengta 15 ak. val. teorinė ir praktinė
mokymo medžiaga lektoriams:
„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija,
apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Visuomenės nuomonės
apklausa
• 19% gyventojų (25% moterų ir 13% vyrų) pasisakė
patyrę smurtą artimoje aplinkoje;
• Vyrai dažniausiai patiria smurtą nuo tėvų (47%), o
moterys – nuo esamų ir buvusių sutuoktinių ar
sugyventinių (70%);
• Pagalbos niekur nesikreipė 60% nukentėjusiųjų, į
policiją kreipėsi tik 14%.
• 70% apklaustųjų patartų kreiptis į policiją, 20% - į
moterų NVO.
• Gyventojai mano, kad dažiausiai smurtą artimoje
aplinkoje patiria moterys (69%) ir vaikai (62%).
• Absoliuti dauguma mano, kad smurtas artimoje
aplinkoje nepateisinamas, tačiau tam tikrose
situacijose 17% pateisintų kai kurių rūšių smurtą.

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. Nuo 2019 m. D.
Masalskienę pavaduoja R. Butkevičiūtė.
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
MIC tęsė informacinę kampaniją, aktyviai
bendradarbiavo su partneriais kuriant praktinį
vadovą prieš seksualinį priekabiavimą, pateikė
priemonių rinkinį, kūrė prevencinį klipą,
dalyvavo baigiamajame renginyje Dubline.
Beveik 3 metus trunkančio projekto tikslas sukurti nulinės tolerancijos aplinką
seksualiniam priekabiavimui ir agresyviems
veiksmams aukštojo mokslo institucijose.
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

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

FemResist – moterys prieš islamofobiją
2019 m. Pabaigoje startavo
naujas projektas FemResist –
moterys prieš islamofobiją
Būsimos Veiklos:
a) edukaciniai užsiėmimai „be rasizmo ir be
islamofobijos“
b) fiksuojamos rasizmo ir islamofobijos apraiškos,
sudaromas jų žemėlapis
c) rengiami festivaliai „be rasizmo ir be islamofobijos“,
kuriuose šių problemų sprendimui pasitelkiamos
kultūrinės veiklos

Kampanija socialiniuose tinkluose:
#FemResist
https://www.facebook.com/FemRESITlt/

Programa: Horizon 2020 / Europos
Komisijos Teisingumo ir vartotojų
reikalų generalinis direktoratas. Projekto
koordinatorė – Airijos nacionalinė
moterų taryba

Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš
seksizmą ir diskriminaciją
Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Projekto tikslas
Mažinti smurtą lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe.
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.
Projekto trukmė
2019 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.
Projekto nauda ir kaip prisijungti
www.moteruinformacijoscentras.lt

Partneriai
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (Italija)
Societa Cooperativa Sociale Zaffiria (Italija)
Casa delle donne per non subire violenza ONLUS (Italija)
Moterų informacijos centras (Lietuva)
medien+bildung.com (Vokietija)
Mediterranean Institute of Gender Studies (Kipras)

Projektas „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir
diskriminaciją”yra finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+
programą.

Moterys ir vaikai saugūs savo mieste

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

Projekto tikslas
Mažinti seksualinį smurtą lyties pagrindu bei sukurti pagalbos aukoms
teikimo mechanizmą.

Projekto partnerai
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija kartu su Moterų informacijos
centru ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru.

Projekto veiklos:
•
•

•
•

1 d. tarptautinė apskrito stalo diskusija EIGE su politikos formuotojais apie
seksualinį smurtą – 29 dalyviai.
1 d. tarptautinė konferencija „Mes saugūs savo mieste“ dėl seksualinio
smurto lyties pagrindu – dalyvavo 125 specialistai teikiantys pagalbą nuo
smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims JAV, Škotijoje,
Islandijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Konferencijos pranešimai
Parengta rezoliucija „Dėl priemonių sprendžiant seksualinio smurto ir kitų
smurto prieš moteris formų klausimą“.
Renginiai apie seksualinį smurtą ir kitas smurto lyties pagrindu formas
bendruomenėms Širvintose ir Vilniuje – pasiekta 260 bendruomenės
narių.

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

16 dienų prieš smurtą
Lapkričio 25 d. - gruodžio 10 d. tai 16
dienų pasipriešinimo prieš smurtą prieš
moteris ir mergaites laikotarpis.
• Paminėta 11/25 diena, kai vyrai
segasi baltąjį kaspiną. Baltojo
kaspino kampanija (WRC) yra
visuotinis vyrų ir berniukų judėjimas,
siekiant užkirsti kelią vyrų smurtui
prieš moteris ir mergaites.
• 2019 m. Surengėme parodą Vilniaus
savivaldybėje, dalyvavome akcijoje
ORANGE THE WORLD
#orangetheworld #16dienų #WRC
#SPCprevencija #16DaysCampaign

Moterų ir vyrų
lygių
galimybių
skatinimas

2
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GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais
švietime ir profesiniame orientavime

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į neigiamus
stereotipus renkantis profesiją ir karjerą bei propaguoti
lygias galimybes švietime ir profesiniame orientavime.
Vykdytos veiklos:
Lyčių lygybės dirbtuvės mokytojams, 2 mokymai (32 ak.
val.) – 55 pedagogai iš skirtingų savivaldybių
1 elektroninis žaidimas ”Svajonių daužytojai” (Dream
fighters), atsisiuntimas iš Google Play ir AppStore.
1 Metodinė medžiaga pedagogams „Lytis ir švietimas:
lyčių stereotipai švietime ir profesiniame konsultavime“
sertifikuota VU.
1 baigiamoji konferencija ir 3 informaciniai seminarai 124 dalyviai.
1 baigiamoji konferencija Nikosijoje (Kipras – 100
dalyvių.
24

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

MIC, kaip Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narys dalyvauja
Lygių galimybių kontrolieriaus projekte
„SAVIVALDYBĖS SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ LYGYBĖ“ (2017 –
2020)
Penkiolika 8 val. trukmės mokymų 15-oje
savivaldybių.
Savivaldybių atstovams suteikta 21 val.
konsultacijų.
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Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

Tikslas – informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų
darbo užmokesčio bei pensijų skirtumo poveikį jų
kasdieniam gyvenimui.
• Sukurtas projekto puslapis www.polygiai.lt
• Verslo pusryčiai pajamų tarp moterų ir vyrų atotrūkio
tema, kuriuose gerąja patirtimi dalinosi ekspertės iš
Danijos ir Ispanijos.

Atliktos analizės ir tyrimai:
“Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir
vyrų priežasčių analizė” “Lietuvos įmonių ir įstaigų
darbuotojų ir darbdavių tyrimo ataskaita”.
Atliko partneris – MRU.
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 atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas

• Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose,
ypač didelio susidomėjimo ir vartotojų sulaukė
komiksai pajamų atotrūkio tema
• Sukurtas video skatinantis tėvystę : VIDEO
• Publikuoti straipsniai portale www.lygus.lt:
„Skirtumas tarp moterų ir vyrų atlyginimų šiandien –
skurdi senatvė rytoj‘; „Nebūsi fizike, nes esi tik
mergaitė“; „XXI amžius, o darbo užmokestis vis dar
priklauso nuo lyties”; “Vyrai – stereotipų įkaitai”; “Kaip
užauginti moterį lyderę”; “„Mes saugūs savo mieste“
konferencija kvietė susimąstyti, ar tikrai esame saugūs.“
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)
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Visuomenės
sąmoningumo
lyčių lygybės ir
lygių
galimybiųsrityje
ugdymas
&
Visuomenės
švietimas

Lygiausia metų darbovietė Lietuvoje išrinkta jau IX
kartą

Visuomenės sąmoningumo ugdymas

Moterų informacijos centras sveikina „SDG“ (Saugaus darbo
garantas) laimėjus „Lygiausios metų darbovietės Lietuvoje
2019“ apdovanojimą ir džiaugiasi, jog Lietuvoje daugėja
įmonių, užtikrinančių lygias galimybes darbe.
„Lygiausios
metų
darbovietės
Lietuvoje“
konkursas
organizuojamas jau 12 metų. Kiekvienais metais dalyvių
aktyvumas auga. 2019 m. sulaukėme 155 anketų, 85
dalyvavusių apklausoje yra moterys. Žinoma, kaip ir kasmet
buvo sulaukta ir nusiskundimų savo darboviete.
Tarp lyderių 2019 m. buvo ir „Western union”, „Lietuvos
inovacijų centras“ bei Vytauto Didžiojo universiteto „Užsienio
kalbų institutas“, taip pat su nominante konkuravo pati pirmoji,
dar 2006 m. išrinkta Lygiausia darbovietė „No MagicEurope!”
#LygiausiaDarbovietė2019
Iniciatyvą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informacinis portalas LYGUS.LT

Visuomenės sąmoningumo ugdymas

Portalo tikslas - teikti aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės
klausimais įvairių institucijų bei organizacijų atstovams.
2019 m.:
Publikuoti 33 straipsniai.
Portalą aplankė 18 096 vartotojai.
Facebook publikuota 20 portalą turinį pristatančių žinučių:
pasiekta 84 330 vartotojų.
Daugiausia Facebook vartotojų dėmesio sulaukė žurnalistės
ir rašytojos Aušros Matulaitytės straipsnis
„Ar turėčiau atsiprašyti, kad nesu mama“: 38 000 peržiūros,
206 paspaudimai patinka, 54 komentarai, 41 pasidalinimas.
Lygus.lt naujienos pristatomos MIC Facebook puslapyje. Žinutės:
• skatina diskusiją apie lygybės svarbą
• pristato aktualiausias su lyčių lyčių lygybe susijusias naujienas
• kviečia žmones aktyviai reaguoti į matomą diskriminaciją
Už Facebook žinučių dizainą dėkojame skaitmeninės rinkodaros
agentūrai
27
NBRANDED

Visuomenės sąmoningumo ugdymas

Socialinio tinklo Facebook statistika:
Pasiektų žmonių – 540 000
Facebook fanų bazė išaugo iki
7 844 sekėjų.
Facebook buvo keliamos
diskusijos lyčių lygybės
temomis.
Už Facebook žinučių dizainą dėkojame
skaitmeninės rinkodaros agentūrai
NBRANDED

Moterų
įgalinimas

Pagalbos moterims linija
• 2019 m. sausio 9 d. Vilniuje prasidėjo pirmieji savanorių mokymai. Per metus buvo paruoštos 2 savanorių
grupės ir pradėta ruošti 3-čioji.

• 2019 m. balandžio 1 d. Moterų informacijos centras tapo Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos
(LEPTA) tikruoju nariu.

Moterų įgalinimas

• 2019 m. balandžio 2 d. linija Vilniuje pradėjo veikti.

Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus Pagalbos moterims linijos savanoriai

Vilniaus Pagalbos moterims linijos savanoriai

31

„Pagalbos moterims linijos“ institucinių gebėjimų stiprinimas, plečiant emocinės paramos
teikimą moterims esančioms krizėje, gerinant emocinės paramos kokybę ir
prieinamumą, plėtojant savanorišką veiklą.

Moterų įgalinimas

Projekto tikslas
Sustiprinti PML institucinius gebėjimus, teikti kokybišką, prieinamą emocinę
paramą moterims esančioms krizėje visą parą telefonu ir internetu, plėtojant
savanorišką veiklą.
Projekto partnerai
Kauno moterų linija kartu su Moterų informacijos centru ir Klaipėdos
socialinės ir psichologinės pagalbos centru.
Svarbiausi projekto rezultatai:
• Patobulinta savanorių ir darbuotojų kvalifikacija, sustiprinta komanda;
• Sukurtas internetinis puslapis www.pagalbosmoterimslinija.lt, kuriame nuo
spalio 1 d. pradėta teikti emocinę paramą pokalbiais internetu;
• Surengti naujų savanorių mokymai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje;
• Parengta bendra savanorių mokymų programa ir savanoriškos veiklos
sutartis;
• PML veikla pristatyta policijos pareigūnams, SKPC ir kt., aptartos
bendradarbiavimo galimybės; dalyvauta įvairiuose renginiuose, atliktos
viešinimui skirtos veiklos (sukurtas reklaminis video, plakatai, dalintos
vizitinės PML kortelės, ruošti straipsniai ir t.t.).

31

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija

SKPC darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Ikiteisiminio tyrimo ir teisminio proceso ypatumai smurto artimoje
aplinkoje bylose
Mokymų tikslai:
• Aptarti ikiteisminį tyrimą, jo ypatumus smurto artimoje aplinkoje bylose, laikinąsias
apsaugos priemones, jų takymą;
• Pagilinti žinias apie teisminį procesą ir jo terminus, supaprastinto proceso ypatumus ir kt.;
• Išsigryninti, kokią informaciją SKPC darbuotojui svarbiausia perteikti nukentėjusiąjąm nuo
smurto artimoje aplinkoje.

Profesinis perdegimas: rizikos atpažinimas, prevencija ir pagalbos
gairės
Mokymų tikslai:
• Geriau suprasti, kas yra profesinis perdegimas kaip reiškinys, išmokti atpažinti
bendruomeninius ir asmeninius perdegimo rizikos faktorius;
• Atrasti sau tinkamus pagalbos būdus pajutus perdegimo požymius;
• Atrasti priemones, padedančias apsisaugoti nuo perdegimo dirbant kolektyve, ir aptarti
kaip jas įgyvendinti.
10

ERASMUS+ remia Pagalbos moterims
linijos Vilniuje veiklas

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

MIC 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.
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.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

MIC programų vadovė ir teisininkė Rugilė Butkevičiūtė
laimėjo United Nations Alliance of Civilizations konkursą
bei dalyvavo 3-jų savaičių stažuotėje Artimuosiuose
Rytuose, kur su 11 bendruomenės lyderių iš JAV, Kanados ir
Europos gilinosi į temą Moterys taika ir saugumas. Stažuotės
metu ji aplankė įvairias valdžios ir nevyriausybines
organizacijas Maroke, Egipte ir Katare.
Plačiau skaitykite Rugilės straipsnyje apie stažuotę
Straipsnis Moterys ir taika: ar užtenka vien kėdės prie stalo?

CEPA and Techsoup Digital Safety & Security training
Rugsėjo 30 - Spalio 4, 2019, Vilnius.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
J. Šeduikienė
• 13 ak. val. „Strateginis planavimas ir
praktinis plano ruošimas“
• 6 ak. val. „Erdvės be stereotipų
kūrimas švietime ir profesiniame
konsultavime“
• 8 ak. val. Partnerių dalyvavimo
galimybės ES investicijų
administravimo procese“
• 16 ak. val. „NVO veiklos būdai,
siekiant moterų ekonominės
nepriklausomybės bei moterų ir vyrų
darbo užmokesčio skirtumo
mažinimo“

D. Masalskienė
• 4 ak. val. Partnerių dalyvavimo
galimybės ES investicijų
administravimo procese“

D. Rūkaitė
• 6 ak. val. seminaras „Erdvės be
stereotipų kūrimas švietime ir
profesiniame konsultavime“
• 6 ak. val. seminaras „Advokacija
Europos Sąjungos mastu“
• 16 ak. val. mokymai „Moterų ir vyrų
lygių galimybių poraktinis
įgyvendinimas užimtumo, socialinės
įtraukties ir socialinės apsaughos
srityse“

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
J.Simniškienė
• „Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija:
idėjos ir metodai“, 8 ak. val.
• „Kaip neperdegti teikiant emocinę paramą“, 8
ak. val.
• SPC mokymai 2 dienos
• „Moterų ir vyrų lygių galimybių praktinis
įgyvendinimas užimtumo, socialinės įtraukties
ir socialinės apsaugos srityje“, 16 ak. val.
• „Konsultavimo praktikos“
• „Moterų įgalinimas – istorija ir praktika
Lietuvoje“, 8 ak. val.
• „Psichologinių krizių įveikimas“, 24 ak. val.

R. Pauliuščenkaitė:
• 18 ak. val. mokymai "Nukentėjusių nuo
smurto asmenų konsultavimo praktika"
• 16 ak. val. mokymai "Moterų ir vyrų lygių
galimybių praktinis įgyvendinimas užimtumo,
socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos
srityje"
• 8 ak. val. mokymai "Kaip neperdegti teikiant
emocinę paramą?"
• 4 ak. val. mokymai "Teikiant emocinę paramą
internetu"
• 8 ak. val. seminaras "Moterų įgalinimas istorija ir praktika Lietuvoje"
• 6 ak. val. konferencija "Erdvės be stereotipų
kūrimas švietime ir profesiniame
konsultavime"
• 27 ak. val. (10 susitikimų) profesinio augimo
grupė

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

K. Kisielytė
• Mokymai „Efektyvios pagalbos
klientui, nukentėjusiam nuo smurto
artimoje aplinkoje, teikimo ypatumai
ir principai“

M. Jonikova
• 18 ak. val. mokymai "Nukentėjusių
nuo smurto asmenų konsultavimo
praktika"
• 8 ak. val. seminaras "Moterų
įgalinimas - istorija ir praktika
Lietuvoje"

D. Šumkauskienė
• 16 ak. val. „Moterų ir vyrų lygių
galimybių praktinis įgyvendinimas
užimtumo, socialinės įtraukties ir
socialinės apsaugos srityje“
• 8 ak. val. Paramos tiekėjas:
motyvacija, kompetencija ir iššūkiai
• 8 ak. val. Migrantų integracija
Lietuvoje: duomenų apsauga,
konfidencialumas, ir pasitikėjimas
• 8 ak. val. Pažeidžiamų migrantų ir
prieglobsčio gavėjų integracijos
ypatumai

2020
planuojamos
veiklos

2020 metų projektai pagal veiklos kryptis:
Pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje:
Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijų įgyvendinimas; Smurtas artimoje
aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas; Moterų informacijos centro
kvalifikacijos kėlimas ir tarptautiniai mobilumai
Smurto ir patyčių lyties pagrindu prevencija:
Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją, FemResist
Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas:
Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas; Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė;
Jubiliejinis, dešimtasis Lygiausios darbovietės 2020 konkursas
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.

MIC administracinis personalas 2019 m.
Direktorė, projektų vadovė, stebėtoja – J. Šeduikienė
Teisininkė, programų vadovė, ekspertė – D. Masalskienė; R. Butkevičiūtė
Konsultantė, projektų vadovė, ekspertė – D. Rūkaitė
Konsultantė/psichologė, programų vadovė – R. Pauliuščenkaitė

Konsultantė – K. Kiselytė; J. Simniškienė; D. Šumkauskienė; M. Jonikova;
J. Tamošaitytė; I. Abramavičienė

Tyrėja - G. Purvaneckienė; V. Venslovaitė; I. Stonkuvienė; R. Žiliūkaitė
Psichologė – I. Butautienė

Moterų informacijos centro narių skaičius
2019 01 01 – 19 asmenų
2019 12 01 – 20 asmenų.

Samdomų darbuotojų skaičius asmenų – 16
Paramos iš juridinių asmenų – negauta
2 proc. parama

- 779,00 Eur.

Fizinių asmenų parama – 10 Eur.
Nario mokestis – 252 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/Moteru.informacijos.centras/

https://www.instagram.com/moteruinformacijoscentras

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

