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LIETUVOS MOTERŲ TEISIŲ ĮTVIRTINIMO ASOCIACIJOS
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
I.

TIKRIEJI NARIAI

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija (toliau – Asociacija) 2020 m. sausio 1 d. vienijo 16
tikrųjų narių, t. y. moterų nevyriausybinių organizacijų, atliekančių Specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų funkcijas ir teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusiems asmenims 60 Lietuvos savivaldybių:
1. Alytaus miesto moterų krizių centras;
2. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras;
3. Kauno apskrities moterų krizių centras;
4. Kauno moterų linija;
5. VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras;
6. Koordinacinis centras „Gilė“;
7. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras;
8. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius;
9. Marijampolės apskrities moters veiklos centras;
10. Moterų informacijos centras;
11. Moterų veiklos inovacijų centras;
12. Moterų teisių asociacija;
13. Raseinių krizių centras;
14. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras;
15. Telšių krizių centras;
16. Visagino šeimos krizių centras.
II.

ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos tikslai ir uždaviniai yra numatyti Asociacijos įstatuose.
Tikslai
1. Atstovauti Asociacijos narių
interesus
valstybės
institucijose,
skatinti jų iniciatyvas, remiantis
ekspertinėmis
žiniomis
palaikyti
nuolatinį dialogą su visuomene.
2. Koordinuotai vykdyti konsultacinę,
patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai
dalyvauti
sprendimų
priėmimo
procesuose, siekiant užtikrinti visų

Uždaviniai
1.1.
Koordinuoti
Asociacijos
narių
tinklinį
bendradarbiavimą, skatinti sinergišką veikimą, siekiant
Asociacijos tikslų.
1.2. Atstovauti Asociacijos narių interesus, dalyvaujant
sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu ir
regioniniu lygiu.
2.1. Vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną moterų
žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę
nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės
bazės tobulinimui.
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moterų diskriminacijos formų, įskaitant 2.2. Bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis
su lytimi susijusio smurto įveikimo, institucijomis bei organizacijomis.
panaikinimą.
2.3. Vadovaujantis LR Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymu, inicijuoti Moterų pažangos programas
savivaldybėse, aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant ir
vykdyti jų efektyvumo aktyvią stebėseną.
2.4. Koordinuotai remti kitų pilietinių organizacijų
iniciatyvas žmogaus teisių gynimo ir įtvirtinimo srityje.
3. Užtikrinti tolydžią Specializuotos 3.1. Sukurti vieningą specializuotos kompleksinės
kompleksinės pagalbos centrų tinklą pagalbos teikimo sistemą smurtą ir prievartą
sudarančių organizacijų institucinių patiriantiems asmenims, suvienodinti pagalbos teikimo
gebėjimų plėtrą, garantuoti smurtą ir praktikas, siekti pagalbos kokybės ir efektyvumo.
prievartą
šeimoje
patiriantiems 3.2. Ugdyti Asociacijos narių advokacijos gebėjimus ir
asmenims vienodą specializuotos juos panaudoti teikiant specializuotą kompleksinę
kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims.
pagalbos kokybę.
3.3. Parengti ir vykdyti vieningą savanorių rengimo
programą, plėsti Specializuotos kompleksinės pagalbos
centrų savanorių tinklą.
3.4. Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo
bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus mokymus
asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir
prievartą patiriančiais asmenimis.
3.5. Organizuoti vieningas viešinimo kampanijas
nacionaliniu mastu, siekiant geresnio Specializuotos
kompleksinės pagalbos centrų ir jų teikiamos pagalbos
žinomumo.
3.6. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti
klientui draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos
priežiūros, socialinėse įstaigose bei žiniasklaidoje ir pan.
4.
Ugdyti
visuomenės
narių 4.1. Dirbti prevencijos srityje, inicijuoti informacines
sąmoningumą,
siekiant
nulinės kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiose kitų
tolerancijos smurtui prieš moteris ir organizacijų
iniciatyvose, įskaitant
tarptautines
smurtui šeimoje.
kampanijas prieš smurtą prieš moteris.
III.

2020 M. ASOCIACIJOS ĮGYVENDINTOS VEIKLOS IR PASIEKTI
REZULTATAI

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMAS SMURTĄ ARTIMOJE
APLINKOJE PATYRUSIEMS ASMENIMS
Per 2020 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (toliau – SKPC) užregistravo 16672
asmenis, patyrusius smurtą artimoje aplinkoje, iš kurių 5236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę
smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
2020 m. I-IV ketv. žymiausiai kito SKPC užregistruotų asmenų skaičius, tenkantis 10 000
gyventojų, šiose Lietuvos apskrityse: Alytaus, Šiaulių, Telšių, Marijampolės ir Panevėžio.
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SKPC pagalba buvo suteikta 11879 asmenims, iš kurių 947 asmenims pagalba pradėta teikti dar
iki 2020 m. sausio 1 d.

Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 80,7 proc., o 89,0 proc. smurtautojų yra
vyrai.
96,0 proc. moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 59,2 proc. vyrų nukentėjo nuo vyrų.
Dažniausiai nuo smurto artimoje aplinkoje nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus
grupei – tiek moterys (68 proc.), tiek vyrai (64 proc.).
Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys
(70,7 proc.), tiek vyrai (31,4 proc.).
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2020 m. I-IV ketv. SKPC suteikė 63 750 pagalbų. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos
5 pagalbos.
Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 15 938 pagalbas.

2020 m. I-IV ketv. palyginimas su 2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti
prielaidą, kad tam turėjo įtakos paskelbtas visuotinio karantino režimas.
Pažymėtina, jog nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 proc. mažiau asmenų
nei 2019 m. I-IV ketv., tačiau tuo pačiu metu specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti tik
2,1 proc. mažiau asmenų nei 2019 m. I-IV ketv.
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2020 m. birželio mėnesį buvo užregistruota net 39,4 proc. daugiau pranešimų nei 2019 m. birželio
mėnesį, o SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius didesnis net 47,4 proc.
Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl
patirto smurto kreipėsi:
• moterys (2019 m. I-IV ketv. – 83 proc., 2020 m. I-IV ketv. – 81 proc.);
• 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys;
• asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą.
SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas pirmojo visuotinio karantino metu, nuo 2020 m. kovo 2
d. iki birželio 26 d.
Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki balandžio 3 d.
tendencingai mažėjo. Tačiau balandžio 13–17 d. buvo gauta 24 proc. daugiau pranešimų nei
balandžio 6–10 d.
Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. gautų pranešimų skaičius augo. Gegužės 11–15 d. buvo gautas
rekordinis pranešimų skaičius karantino metu – 255 pranešimai.
Gaunamų pranešimų dėl SAA skaičiaus augimo tendencija laikėsi nuo gegužės 25 d. iki birželio
15 d., kai vidutiniškai kiekvieną savaitę buvo užregistruojama 29 pranešimais daugiau nei prieš
tai buvusią.
Paradoksalu, tačiau birželio 17 d. pasibaigus pirmojo visuotinio karantino apribojimams ir
suvaržymams, birželio 22–26 d. buvo užfiksuotas rekordinis gautų pranešimų skaičius nagrinėjamu
laikotarpiu – 323 pranešimai.
SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas antrojo visuotinio karantino metu, nuo 2020 m. spalio 26
d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki 2020 m. gruodžio 11 d.
tendencingai mažėjo. Tačiau gruodžio 14–18 d. buvo gauta 37 proc. daugiau pranešimų nei
gruodžio 7–11 d.
Nuo gruodžio 14 d. gaunamų pranešimų skaičius intensyviai svyruoja, kai kiekvieną savaitę,
lyginant su anksčiau buvusia, gautų pranešimus skaičius tai smarkiai išauga, tai sumažėja
(vidutiniškai 40–42 proc.).
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Visuotinių karantinų metu SKPC gautos informacijos dėl smurto artimoje aplinkoje apibendrinimas
Pirmąją-vienuoliktąją savaitėmis SKPC vidutiniškai gavo:
pirmojo visuotinio karantino metu – po 214 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje;
antrojo visuotinio karantino metu – po 241 pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje.
Pirmojo karantino metu SKPC gautų pranešimų skaičius savaitėmis kito tolygiai, kai antrojo
karantino metu pastebimi žymūs svyravimai.
Jei remtis SKPC pirmojo karantino statistika, tai SKPC gautų pranešimų antrojo karantino metu
skaičiaus tolesnio augimo galima tikėtis nuo 2021 m. sausio 18 d., t. y. nuo vienuoliktosios
karantino savaitės.
Detalesnę informaciją galima rasti Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos tinklapyje
https://www.specializuotospagalboscentras.lt/veiklos-ataskaitos/
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ MOKYMAI
2020 m. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija surengė 6 mokymus Asociacijos narių
vadovams ir darbuotojams, skirtus Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui ir darbo praktikų vienodinimui.
2020 m. vasario 27-28 d. Kaune suorganizuoti mokymai „Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai
švietime, profesiniame orientavime ir darbo rinkoje“ (lektorė Rugilė Butkevičiūtė, Moterų
informacijos centras). Mokymuose dalyvavo 27 darbuotojai iš 14 asociacijos narių.
2020 m. birželio 8-9 d. Birštone suorganizuoti mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija,
apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ (moderatorės Naura Daukšienė, Kauno apskrities moterų
krizių centras, Rūta Bruzgienė, Kauno apskrities moterų krizių centras, lektorė Dovilė Juodkaitė,
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė). Mokymuose dalyvavo 15 darbuotojų iš 13
asociacijos narių.
2020 m. birželio 15-16 d. Palangoje suorganizuoti mokymai „Motyvacinio interviu metodo taikymas
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų konsultantų darbo praktikoje“ (lektoriai Vaidas
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Viršilas, Motyvacinio interviu trenerių tinklo treneris, Romalda Stasionienė, Motyvacinio interviu
trenerių tinklo trenerė). Mokymuose dalyvavo 44 darbuotojai iš 16 asociacijos narių.
2020 m. liepos 13-14 d. Panevėžyje suorganizuoti mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija,
apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ (moderatorės Naura Daukšienė, Kauno apskrities moterų
krizių centras, Rūta Bruzgienė, Kauno apskrities moterų krizių centras, lektorė Mėta Adutavičiūtė,
Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadovė). Mokymuose dalyvavo 31 darbuotojas iš 16
asociacijos narių.
2020 m. rugsėjo 10-11 d. Trakuose suorganizuoti mokymai „Motyvacinio interviu metodo taikymas
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų konsultantų darbo praktikoje“ (lektoriai Vaidas
Viršilas, Motyvacinio interviu trenerių tinklo treneris, Romalda Stasionienė, Motyvacinio interviu
trenerių tinklo trenerė). Mokymuose dalyvavo 45 darbuotojai iš 16 asociacijos narių.
2020 m. spalio 16 d. Kaune suorganizuoti mokymai „Motyvacinio interviu metodo taikymas
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų konsultantų darbo praktikoje“ (lektoriai Vaidas
Viršilas, Motyvacinio interviu trenerių tinklo treneris, Romalda Stasionienė, Motyvacinio interviu
trenerių tinklo trenerė). Mokymuose dalyvavo 32 darbuotojai iš 14 asociacijos narių.
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ VIEŠINIMAS IR
PAGALBOS PRIEINAMUMO DIDINIMAS
2020 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų ir jų veiklų viešinimui buvo sukurtos ir
naudojamos skirtingos viešinimo priemonės, siekiant paskleisti informaciją tiek visuomenėje, tiek ir
tarp institucijų, kurių veikla susijusi su smurto artimoje aplinkoje prevencija bei apsaugos ir pagalbos
teikimu nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.
- Asociacijos tinklapis www.specializuotospagalboscentras.lt
- Asociacijos Facebook paskyra https://www.facebook.com/Specializuotos-kompleksinėspagalbos-centras-104859274608294
- Reklaminis video, skirtas reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims
teikimą
bendruoju
telefono
numeriu
https://www.youtube.com/watch?v=xrd5grmzZZ0&feature=youtu.be
Reklaminių video transliacija per LRT televiziją (nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 15 d.
transliuota 100 kartų, https://www.youtube.com/results?search_query=%23SprendiTu, nuo
2020 m. gruodžio 24 d. iki gruodžio 31 d. transliuota 30 kartų,
https://www.youtube.com/watch?v=xrd5grmzZZ0&feature=youtu.be) ir LRT tinklapyje (nuo
2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 20 d. transliuota 167 519 kartų,
https://www.youtube.com/results?search_query=%23SprendiTu)
- Straipsniai ir spaudos pranešimai įvairiuose tinklapiuose:
- https://m.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/patyrus-smurta-pagalba-bus-galimapasiekti-pa skambinus-vienu-telefono-numeriu-1842652/
- https://www.zmones.lt/naujiena/patyrus-smurta-pagalba-bus-galima-pasiekti-vienutelefono-num eriu.67cbcb3b-39ff-11eb-b54d-aa00003c90d0
- https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/patyrus-smurta-pagalba-bus-galimapasiekti-pa skambinus-vienu-telefono-numeriu-1026-1421258
- https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/santykiai/covid-19-isibegejo-ar-lietuvapasiruosusi-ga limai-smurto-bangai-1024-1405916
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-

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/covid-19-isibegejo-ar-lietuva-pasiruosusi-naujaismurto -bangai-207277
- https://aina.lt/covid-19-isibegejo-ar-lietuva-pasiruosusi-naujai-smurto-bangai/
- https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/i-zmogaus-teisiu-komiteta-deleguoti-vien-tikvyra i-ar-tai-tik-ju-reikalas-56-1413304
- Interviu žurnalui „Savaitė“, radijui „M-1“, LRT radijui, LRT televizijai
- SKPC vizitinės kortelės, skirtos reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiems asmenims teikimą bendruoju telefono numeriu ir tiesioginiais pokalbiais
internete (vizualai 1 pav. 1 ataskaitos priede, 50000 vnt., išplatinta visiems Asociacijos nariams).
- SKPC maišeliai, skirti reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims teikimą bendruoju telefono numeriu ir tiesioginiais pokalbiais internete (vizualai 2
pav. 1 ataskaitos priede, 2400 vnt., išplatinta visiems Asociacijos nariams).
- SKPC rašikliai, skirti reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims teikimą bendruoju telefono numeriu ir tiesioginiais pokalbiais internete (vizualas 3
pav. 1 ataskaitos priede, 1600 vnt., išplatinta visiems Asociacijos nariams).
- SKPC atšvaitai, skirti reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims teikimą bendruoju telefono numeriu ir tiesioginiais pokalbiais internete (vizualas 4
pav. 1 ataskaitos priede, 800 vnt., išplatinta visiems Asociacijos nariams).
- SKPC USB atmintinės, skirtos reklamuoti pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiems asmenims teikimą bendruoju telefono numeriu ir tiesioginiais pokalbiais
internete (vizualas 5 pav. 1 ataskaitos priede, 460 vnt., išplatinta visiems Asociacijos nariams).
2020 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų teikiamos pagalbos prieinamumo didinimui
tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse, buvo sukurti ir pradėti naudoti nauji būdai
- Bendra telefono linija 8 700 55516 (startavo nuo 2020-11-27, skambučių skaičius – 33).
- Tiesioginiai pokalbiai internetu www.specializuotospagalboscentras.lt (startavo nuo 2020-0807, pokalbių skaičius – 72).
Specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bendrąja
telefono linija ir tiesioginiais pokalbiais internetu darbo dienomis teikia visų Specializuotos
kompleksinės pagalbos centrų konsultantai. Bendrąja telefono linija ir tiesioginiais pokalbiais
internetu teikiama emocinė parama, informavimo ir konsultavimo pagalba, tarpininkaujama
nukreipiant tolimesniam konsultanto, psichologo ar teisininko pagalbos teikimui konkrečiame
Specializuotos kompleksinės pagalbos centre.
ASOCIACIJOS NARIŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2020 m. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos nariai parengė ir patvirtino jų veiklą
reglamentuojančius dokumentus.
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos tikrųjų narių stojamojo įnašo, tikrojo nario
mokesčio mokėjimo ir naudojimo tvarka, kuri nustato asociacijos tikrųjų narių stojamojo
įnašo ir tikrojo nario mokesčio dydžius, mokėjimo sąlygas ir terminus, surinkto tikrųjų narių
mokesčio panaudojimo tvarką, kuri yra privaloma (patvirtinta 2020-10-22 visuotiniame
asociacijos narių susirinkime)
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos etikos komisijos veiklos nuostatai, kurie nustato
komisijos teises, pareigas, funkcijas, komisijos sudarymo, veiklos organizavimo, asociacijos
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-

-

-

-

-

narių, asociacijos darbuotojų elgesio tyrimo, komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką
(patvirtinta 2020-12-16 visuotiniame asociacijos narių susirinkime).
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos
aprašas, kuris nustato asociacijos konfidencialumo laikymosi reikalavimus, taikomus
asociacijos nariams, asociacijos darbuotojams ir kitiems asmenims, kuriems tampa prieinama
asociacijos konfidenciali informacija, kuri yra gauta darbo funkcijų, paslaugų teikimo ar
pavedimų vykdymo metu, konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas, aplinkybes, kada
gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija ir kas priima sprendimus dėl konfidencialios
informacijos atskleidimo, reglamentuoja kriterijus, pagal kuriuos informacija priskiriama
konfidencialiai informacijai, konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarką
(patvirtinta 2020-12-16 visuotiniame asociacijos narių susirinkime).
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, priklausančių Lietuvos moterų teisių
įtvirtinimo asociacijai, pagalbos teikimo proceso aprašas, kuris nustato vieningą
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos organizavimo ir pagalbos teikimo
tvarką (patvirtinta 2020-12-16 visuotiniame asociacijos narių susirinkime).
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos komunikacijos ir veiklos viešinimo strategija,
kuri pateikia kompleksinį komunikacinės aplinkos kontekstą ir analizę, atlieka organizacijos
komunikacinį auditą, suformuoja ir įtvirtina aiškią komunikacinę sistemą, padėsiančią
asociacijai pasiekti svarbiausius komunikacinius tikslus, įgyvendinant organizacijos misiją, ir
užtikrinsiančią pridėtinę vertę organizacijai, klientams ir plačiajai visuomenei (parengta 202006-18).
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos Facebook paskyros koncepcija, skirta kurti
palaikančią ir sąmoningą bendruomenę, kuri būtų sudaryta iš asmenų, patyrusių ir užaugusių
smurtinėje aplinkoje, asmenų, esančių smurtiniuose santykiuose, lyčių lygybės ekspertų,
informuoti apie asociacijos teikiamas paslaugas, edukuoti apie sveikus santykius ir lyčių
lygybę (parengta 2020-07-07).
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir
prieglobos paslaugų pirkimo techninė specifikacija, skirta pagal šioje specifikacijoje pateiktus
funkcinius reikalavimus įsigyti Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų informacinės
sistemos sukūrimo, įdiegimo ir prieglobos suteikimo paslaugas (parengta 2020-12-30).
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ PASITARIMAI

2020 m. vasario 28 d., balandžio 6 d. ir 14 d., spalio 21 d. ir 27 d., gruodžio 8 d. ir 22 d. įvyko 7
(septyni) asociacijos valdybos posėdžiai, kurių metu buvo apsvarstyti šie klausimai:
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos 2019 m. veiklos ir finansų ataskaitų teikimas
visuotiniam asociacijos narių susirinkimui tvirtinti;
- Siūlomų finansavimo paskirstymo 2021 m. tarp Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos
narių kriterijų teikimas visuotiniam asociacijos narių susirinkimui tvirtinti;
- Pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims užtikrinimas visuotinio karantino metu;
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos valdybos pirmininko rinkimai;
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narių veiklą reglamentuojančių dokumentų
teikimas visuotiniam asociacijos narių susirinkimui tvirtinti;
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Rekomendacinių smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos ir pagalbos nukentėjusiems
asmenims teikimo priemonių, skirtų savivaldybėms, teikimas visuotiniam asociacijos narių
susirinkimui tvirtinti;
- Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų klientams suteiktų pagalbų apskaitos
dokumentų formų 2021 m. teikimas visuotiniam asociacijos narių susirinkimui tvirtinti.
2020 m. sausio 8 d., balandžio 28 d., gegužės 7 d., birželio 15 d., spalio 22 d., gruodžio 16 d. įvyko
6 (šeši) visuotiniai asociacijos narių susirinkimai, kurių metu buvo apsvarstyti šie klausimai:
- Pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims Vilniaus m. organizavimas;
- Konflikto tarp Vilniaus moterų namų ir Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos
sprendimas taikiais būdais;
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos 2019 m. veiklos ir finansų ataskaitų tvirtinimas;
- Finansavimo paskirstymo 2021 m. tarp Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narių
kriterijų nustatymas;
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadovo ir valdybos narių rinkimai;
- Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narių veiklą reglamentuojančių dokumentų
tvirtinimas;
- Rekomendacinių smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos ir pagalbos nukentėjusiems
asmenims teikimo priemonių, skirtų savivaldybėms, tvirtinimas;
- Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų klientams suteiktų pagalbų apskaitos
dokumentų formų 2021 m. tvirtinimas.
-

ASOCIACIJOS ATSTOVAVIMAS TARPŽINYBINIUOSE PASITARIMUOSE
2020 m. asociacijos valdybos narės ir vadovė bei asociacijos narės, atstovaudamos asociacijos narių
interesus, dalyvavo įvairių institucijų organizuotuose darbo grupių posėdžiuose, diskusijose,
susitikimuose, konferencijose, skirtuose su smurto artimoje aplinkoje prevencija bei apsaugos ir
pagalbos teikimu nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims susijusiems klausimams
aptarti.
2020 m. sausio 3 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos
darbo grupėje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo seksualinį smurtą patyrusiems
asmenims (moteriškos lyties) reikalavimų tvarkos aprašo teisės akto parengimo.
2020 m. sausio 21 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru smurto artimoje aplinkoje įveikimo
klausimais.
2020 m. vasario 3 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos
darbo grupėje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo seksualinį smurtą patyrusiems
asmenims (moteriškos lyties) reikalavimų tvarkos aprašo teisės akto parengimo.
2020 m. sausio 17 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos
darbo grupėje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo seksualinį smurtą patyrusiems
asmenims (moteriškos lyties) reikalavimų tvarkos aprašo teisės akto parengimo.
2020 m. sausio 24 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos
darbo grupėje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo seksualinį smurtą patyrusiems
asmenims (moteriškos lyties) reikalavimų tvarkos aprašo teisės akto parengimo.
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2020 m. balandžio 16 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė dalyvavo LR Vyriausybės spaudos
konferencijoje apie smurtą artimoje aplinkoje visuotinio karantino metu.
2020 m. gegužės 6 d. valdybos narė Nijolė Meilutienė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo LR Seimo
Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje.
2020 m. gegužės 15 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovais apie smurto
artimoje aplinkoje pranešimų skaičiaus kitimą, smurtautojų izoliavimą visuotinio karantino metu,
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio taikymą, kaip tai numatyta LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekte.
2020 m. birželio 2 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo Policijos
departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos konferencijoje „Smurtas artimoje aplinkoje: ką
galime padaryti geriau, apginant silpniausią grandį“.
2020 m. birželio 10 d. valdybos narės Salomėja Jasudienė, Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė,
Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo pasitarime su LR Seimo nare Dovile
Šakaliene dėl LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. birželio 7 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė, teisininkė Rita
Grigalienė dalyvavo pasitarime su LR Seimo nariu Juliumi Sabatausku dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. birželio 23 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė dalyvavo Žinių radijo atvirame
pokalbyje apie neįgaliųjų patiriamą smurtą artimoje aplinkoje.
2020 m. birželio 29 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė, asociacijos teisininkė Rita Grigalienė
dalyvavo pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl LR Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. liepos 16 d. valdybos narė Vilija Žukauskaitė, asociacijos teisininkė Rita Grigalienė
dalyvavo pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl LR Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. liepos 9 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. rugpjūčio 17 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
2020 m. spalio 8 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos atstovais dėl pagalbos teikimo smurtą patyrusiems Vilniaus miesto gyventojams.
2020 m. spalio 17 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovais apie smurto
artimoje aplinkoje situaciją.
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2020 m. spalio 20 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl Specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų prisijungimo prie SPIS duomenų bazės arba atskiros duomenų bazės kūrimo.
2020 m. lapkričio 18 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovais apie smurto
artimoje aplinkoje situaciją, naujus pagalbos teikimo būdus, gerąją policijos ir Specializuotos
kompleksinės pagalbos centrų bendradarbiavimo praktiką.
2020 m. gruodžio 12 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Dalia Puidokienė,
Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos posėdyje.
2020 m. gruodžio 17 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovais apie jų
įgyvendinamą projektą „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas,
siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“.
2020 m. gruodžio 21 d. valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė, valdybos narės Salomėja Jasudienė,
Nijolė Meilutienė, Dalia Puidokienė, Vilija Žukauskaitė, vadovė Jurgita Cinskienė dalyvavo
pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įstatymo projekto.
ASOCIACIJOS PARENGTI RAŠTAI
2020 m. Asociacijos valdybos narės ir vadovė, atstovaudamos Asociacijos narių interesus, parengė
raštus įvairioms valstybinėms institucijoms, susijusius su apsaugos ir pagalbos teikimo nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims tobulinimu.
2020 m. kovo 23 d. „Dėl karantino ir kovos su koronavirusu (Covid-19) poveikio moterų padėčiai ir
moterų organizacijoms“ (LR Prezidentui, LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui Pirmininkui, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, LR Sveikatos apsaugos ministrui, LR Finansų ministrui, LR
Vidaus reikalų ministrui, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui, Lietuvos savivaldybių asociacijos
prezidentui, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriui, LR savivaldybių merams).
2020 m. balandžio 23 d. kreipimasis „Karantinas – galimybė pagalvoti apie artimųjų, giminaičių,
draugų ir kaimynų saugumą“.
2020 m. balandžio 24 d. „Dėl pasiūlymų pateikimo“ (LR Sveikatos apsaugos ministerijai).
2020 m. balandžio 27 d. „Dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikio projektams įgyvendinti“
(LR Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).
2020 m. gegužės 5 d. „Dėl savivaldybių indėlio sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą ir
informacijos rinkimą apie nevyriausybinių organizacijų veiklą karantino metu“ (LR Savivaldybių
asociacijos direktorei, LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkei, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrui).
2020 m. gegužės 12 d. „Dėl daugialypės diskriminacijos prieš neįgalią moterį ir vaiko sugrąžinimo
šeimai“ (LR Prezidentui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, LR Seimo Žmogaus teisių
komiteto pirmininkui, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkui, LR Lygių
galimybių kontrolierei, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierei, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
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įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorės pavaduotojai,
laikinai vykdančiai direktoriaus pareigas).
2020 m. gegužės 19 d. „Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos licencijavimo“
(LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėjai,
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėjai).
2020 m. gegužės 28 d. „Dėl nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje persekiojimo
kriminalizavimo“ (LR Seimo narei).
2020 m. birželio 17 d. „Dėl LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris
įstatymo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėjai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių
galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėjui).
2020 m. liepos 22 d. „Dėl smurto artimoje aplinkoje mažinimui skirtų priemonių numatymo 2021 –
2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programoje“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Lygių galimybių moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėjui).
2020 m. rugpjūčio 14 d. „Dėl LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris
įstatymo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėjai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių
galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėjui).
2020 m. rugpjūčio 25 d. „Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusiems asmenims reikalingų lėšų“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo
viceministrams, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėjai,
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus
vedėjai).
2020 m. lapkričio 11 d. kreipimasis „Dėl solidarizavimosi su Lenkijos moterimis“ (LR Prezidentui,
LR Vyriausybei).
2020 m. lapkričio 20 d. „Dėl smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu mažinimui skirtų
priemonių numatymo Vyriausybės programoje“ (LR Vyriausybei, LR Seimui, Liberalų sąjūdžio
pirmininkei, Laisvės partijos pirmininkei, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirmininkui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkui).
2020 m. lapkričio 20 d. kreipimasis dėl LR Žmogaus teisių komiteto sudėties (LR Seimui, Liberalų
sąjūdžio pirmininkei, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnui,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnui, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui,
Laisvės frakcijos seniūnei, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnui, Darbo frakcijos
seniūnui).
2020 m. lapkričio 23 d. „Pasiūlymai dėl LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš
moteris artimoje aplinkoje įstatymo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai).
2020 m. gruodžio 8 d. „Dėl Aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos“ (Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnui, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui, Laisvės
frakcijos seniūnei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnei, Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcijos seniūnui, Darbo partijos frakcijos seniūnui, Mišrios Seimo narių
grupės frakcijos seniūnei).
2020 m. gruodžio 9 d. „Kreipimasis dėl LR Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 str. 1 p. pakeitimo
įstatymo projekto palaikymo“ (LR Seimo nariams).
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2020 m. gruodžio 10 d. Paruoštukas I. Šimonytės Vyriausybei. 10 veiksmų, kurie suvaldys smurtą
prieš moteris.
2020 m. gruodžio 22 d. Rekomendacinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos ir
pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo priemonės.
ASOCIACIJOS PATEIKTOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija pateikė vieną paraišką LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso
Covid-19 sukeltų pasekmių, subsidijos. Skirta lėšų suma – 5000 eurų, iš kurių 3156 eurai panaudoti
reklaminio video apie specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą bendruoju numeriu ir
tiesioginiais pokalbiais internetu sukūrimo ir reklamos talpinimo internete paslaugoms, 1844 eurai –
asociacijos darbuotojų darbo užmokesčio priedams.
IV.

2021 M. ASOCIACIJOS PLANUOJAMOS ĮGYVENDINTI VEIKLOS IR
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija 2021 m. planuoja įgyvendinti žemiau išvardintas veiklas
ir pasiekti žemiau išvardintus rezultatus:
Nr.
1.

2.

Veiklos
Projekto administravimas

Rezultatai
Koordinuotas specializuotos kompleksinės pagalbos
teikimo procesas 60 savivaldybių.

16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų viešinimas

Asociacija: 1 internetinė svetainė, 1 Facebook paskyra,
1 metinis renginys.
16 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų:
interneto svetainės ir/ar Facebook paskyros, leidiniai,
viešinimo renginiai ir priemonės.
Sistemingas specializuotos kompleksinės pagalbos
centrų viešinimas 60 savivaldybių.
Padidėjęs asmeniškai besikreipiančių nukentėjusių nuo
smurto artimoje aplinkoje asmenų skaičius.

3.

4.

16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų veiklų
administravimas
Specializuotos kompleksinės
pagalbos nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusiems
asmenims teikimas

Prieinamos ir kokybiškos specializuotos kompleksinės
pagalbos užtikrinimas kiekvienoje iš 60 savivaldybių.
Nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų
poreikius ir lūkesčius atitinkanti specializuota
kompleksinė pagalba, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir
Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.
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Specializuota kompleksinė pagalba suteikta visiems
nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems
asmenims 60 savivaldybių, sutikusiems priimti šią
pagalbą.
5.

16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų pasitarimai

Koordinuotos 16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų veiklos, bendras probleminių
klausimų aptarimas ir sprendimas.

6.

16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų mokymai

7.

Specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
16 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų bendri renginiai

4 mokymai (8 dienos po 7 ak. val., iš viso 56 ak. val.),
16 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Ne mažiau kaip 11 specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

8.

9.

Tarpžinybiniai pasitarimai

Metinis renginys (6 ak. val. trukmės), asociacijos ir jos
narių įgyvendintų veiklų pristatymas visuomenei,
bendradarbiavimo su įstaigomis, teikiančiomis
apsaugą ir pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiems asmenims, gerinimas, visuomenės
netolerancijos smurtui artimoje aplinkoje didinimas.
Efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas 60
savivaldybių.
Ne mažiau kaip po 1 pasitarimą kiekvienoje
savivaldybėje, iš viso – ne mažiau kaip 60 pasitarimų.

10.
11.

Dalyvavimas kitų institucijų
organizuojamuose renginiuose
Specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų klientų
registracijos žurnalo projekto
parengimas ir išbandymas

Konsultacinė ir patariamoji veikla smurto įveikimo
klausimais nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.
Pilnai įdiegus elektroninį Specializuotos kompleksinės
pagalbos centrų klientų registracijos žurnalą, klientų ir
jiems suteiktų pagalbų apskaita taps paprastesnė,
skaidresnė ir saugesnė.

_________________
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1 priedas
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ
VIEŠINIMO PRIEMONIŲ VIZUALAI
1 pav. SKPC vizitinės kortelės
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2 pav. SKPC maišeliai

3 pav. SKPC rašikliai
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4 pav. SKPC atšvaitai

5 pav. SKPC USB atmintinės

_________________
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