PATVIRTINTA
2022-04-26
Visuotinio narių susirinkimo protokolu
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2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
I.

TIKRIEJI NARIAI

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija (toliau – Asociacija) 2021 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. 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.

2021 M. ASOCIACIJOS ĮGYVENDINTOS VEIKLOS IR PASIEKTI REZULTATAI

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMAS SMURTĄ ARTIMOJE
APLINKOJE PATYRUSIEMS ASMENIMS
Per 2021 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (toliau – SKPC) užregistravo 16 343
asmenis, patyrusius smurtą artimoje aplinkoje, iš kurių 5 184 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę
smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
11 proc. SKPC užregistruotų smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų kreipėsi asmeniškai.
89 proc. SKPC užregistruotų pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis perdavė
policijos pareigūnai.
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SKPC pagalba buvo suteikta 11 651 asmeniui, iš kurių 911 asmenų pagalba pradėta teikti dar
iki 2021 m. sausio 1 d.

Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 81 proc., o 88 proc. smurtautojų - vyrai.
95 proc. moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 58 proc. vyrų nukentėjo nuo vyrų.
Dažniausiai nuo smurto artimoje aplinkoje nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus
grupei – tiek moterys (68 proc.), tiek vyrai (66 proc.).
Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys
(68 proc.), tiek vyrai (33 proc.).
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2021 m. I-IV ketv. SKPC suteikė 54 393 pagalbas. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos
5 pagalbos.
Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 13 598 pagalbas.

2021 m. I-IV ketv. palyginimas su 2020 m. I-IV ketv.
2021 m. I-IV ketv. SKPC gavo 329 pranešimais mažiau nei 2020 m. I-IV ketv.
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Pažymėtina, kad 2021 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 2 proc. mažiau asmenų nei 2020 m. I-IV
ketv., tuo pačiu specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti taip pat 2 proc. mažiau asmenų
nei 2020 m. I-IV ketv.
Tendencijos nesikeičia – tiek 2020 m. I-IV ketv., tiek 2021 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl
patirto smurto kreipėsi:
• moterys (2020 m. I-IV ketv. – 81 proc., 2021 m. I-IV ketv. – 81 proc.);
• 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys;
• asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą.
183 asmenys kreipėsi dėl specializuotos kompleksinės pagalbos nukentėjus nuo smurto artimoje
aplinkoje bendruoju pagalbos telefonu 8 700 55516.
54 asmenys kreipėsi dėl specializuotos kompleksinės pagalbos nukentėjus nuo smurto artimoje
aplinkoje tiesioginiais pokalbiais internetu www.specializuotospagalboscentras.lt
Detalesnę informaciją galima rasti Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos tinklapyje
https://www.specializuotospagalboscentras.lt/veiklos-ataskaitos/
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ MOKYMAI
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija iš SKPC veiklai 2021 m. skirtų lėšų surengė 1 mokymus
asociacijos narių vadovams ir darbuotojams, skirtus SKPC darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir darbo
praktikų vienodinimui.
2021 m. lapkričio 16, 19 d. suorganizuoti nuotoliniai mokymai „Ikiteisminio tyrimo specifika.
Nukentėjusio asmens apsaugos priemonės. Galimos sankcijos nusikaltusiam asmeniui“ (lektorė Eglė
Maziliauskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos
viršininkė). Mokymuose dalyvavo 79 darbuotojai iš 15 asociacijos narių.
2021 m. suorganizuotos supervizijos SKPC darbuotojams. 11 supervizijų, iš viso – 65 dalyvės.
Moterų informacijos centras, kartu su partneriais įgyvendindamas ESFA lėšomis finansuojamą
projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“, surengė 2
mokymus asociacijos narių vadovams ir darbuotojams, skirtus SKPC darbuotojų kvalifikacijos
kėlimui ir darbo praktikų vienodinimui.
2021 m. liepos 22-23 d. Kaune suorganizuoti mokymai „Pagalbos teikimas smurtą patyrusiems
asmenims, vadovaujantis Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų pagalbos teikimo proceso
aprašu. Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas bendruoju numeriu ir pokalbiais internetu.
Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo procese iškylančių problemų identifikavimas.
Policijos veikla reaguojant į smurtą artimoje aplinkoje. Policijos reagavimo algoritmas. Pakartotinio
smurto rizikos vertinimas ir valdymas Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų pagalbos teikimo
procese.“ (moderatorės Dovilė Masalskienė, Moterų informacijos centras, Jurgita Cinskienė,
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir
psichologinės pagalbos centras, Salomėja Jasudienė, Moterų veiklos inovacijų centras). Mokymuose
dalyvavo 61 darbuotojas iš 16 asociacijos narių.
2021 m. rugsėjo 23, 24 d. Kaune suorganizuoti mokymai „Bendradarbiavimas su apsaugą ir pagalbą
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikime dalyvaujančių institucijų atstovais.
Apsaugos ir pagalbos teikimo smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems neįgaliems asmenims
ypatumai. Teisės aktų aktualijos. Ikiteisminio tyrimo niuansai. Specializuotos kompleksinės pagalbos
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centrų teikiamos pagalbos efektyvumo vertinimo galimi kriterijai.“ (moderatorės Dovilė
Masalskienė, Moterų informacijos centras, Jurgita Cinskienė, Kretingos moterų informacijos ir
mokymo centras, Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Salomėja
Jasudienė, Moterų veiklos inovacijų centras). Mokymuose dalyvavo 61 darbuotojas iš 16 asociacijos
narių.
2021 m. suorganizuotos supervizijos SKPC darbuotojams. 9 komandos po 9 dalyves, iš viso – 81
dalyvė, po 10 supervizijų kiekvienai komandai.
SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ VIEŠINIMAS IR
PAGALBOS PRIEINAMUMO DIDINIMAS
2021 m. SKPC ir jų veiklų viešinimui buvo 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
Reklaminių video transliacija per LRT televiziją (nuo 2021 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 10 d.
transliuota 54 kartus).
- 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., skirta 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, 1350 vnt., skirta visiems asociacijos nariams).
- 2021 m. gruodžio 15 d. konferencija LR Seime „10 metų LR Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir siekiamybės“. Parengta rezoliucija „Dėl apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje bei smurto lyties pagrindu problemos sprendimo iš esmės (LR Prezidentui,
LR Seimo Pirmininkei, LR Ministrei Pirmininkei, LR TM, LR VRM, LR SADM, LR SAM, LR
ŠMSM, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, Sveikatos reikalų komitetui, Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetui, Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Žmogaus teisių komitetui, Europos
reikalų komitetui, Moterų parlamentinei grupei, Tarpžinybinei Vaiko gerovės tarybai prie LR
Vyriausybės, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Generalinei prokuratūrai, Nevyriausybinių
organizacijų tarybai, Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų koalicijai).
SKPC teikiamos pagalbos prieinamumo didinimui tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse, naudojama:
- Bendra telefono linija 8 700 55516;
- Tiesioginiai pokalbiai internetu www.specializuotospagalboscentras.lt.
Specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bendrąja
telefono linija ir tiesioginiais pokalbiais internetu darbo dienomis teikia visų SKPC 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 SKPC.
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Nr.

Data
2021-01-18

SKPC viešinimo stiprinimas,
pasitelkiant #Stiprūs kartu pagalbą

J. Cinskienė, J. Šeduikienė

2021-02-09

Interviu LRT radijui apie smurto
artimoje aplinkoje prevenciją,
nukentėjusiųjų apsaugą, pagalbą,
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, SKPC
teikiamą pagalbą
Pasitarimas su Ikea dėl smurto artimoje
aplinkoje problemai skirtos socialinės
kampanijos

J. Cinskienė

Interviu Gold FM radijo laidai "Aklas
pasimatymas", apie pagalbą smurtą
artimoje aplinkoje patiriančioms
neįgalioms moterims
Interviu LRT radijui apie tai, kokia
smurto artimoje aplinkoje situacija
šiandien, ko reikėtų, kad žmonės
drąsiau kreiptųsi pagalbos, kas svarbu
sprendžiant smurto artimoje aplinkoje
problemą iš esmės
Interviu LRT televizijos laidai „Laba
diena, Lietuva" apie smurtą artimoje
aplinkoje karantino laikotarpiu
Interviu LRT radijo laidai "10-12" apie
smurto artimoje aplinkoje situaciją
karantino metu, nukentėjusiųjų apsaugą,
pagalbą, dešimtmečio pasiekimus ir vis
dar šiai dienai aktualias problemas,
smurtinio elgesio keitimo priemones
Spaudos konferencija LR Seime apie
LR Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo priėmimą

J. Cinskienė

Interviu "Laisvės TV" apie Stambulo
konvencijos ratifikavimą
Spaudos konferencija LR Seime
„Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymui - 10 metų: kas
pasikeitė?", skirtoje pažymėti LR
Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo dešimtmečiui
Interviu LRT televizijos laidai „Labas
rytas, Lietuva" apie LR Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo
dešimtmetį
Interviu TVP Wilno apie smurto
artimoje aplinkoje mastą, LR Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
projektą, smurto artimoje aplinkoje
padidėjimą karantino metu, Stambulo
konvencijos ratifikavimą
Interviu TV3 apie smurto artimoje
aplinkoje tendencijos, nukentėjusiųjų
apsaugos mechanizmą, pokyčius

J. Cinskienė

1.

2.

2021-02-11
3.
2021-03-16
4.
2021-03-24
5.

2021-04-12
6.
2021-04-15
7.

2021-04-28
8.
9.

2021-05-19
2021-05-26

10.

2021-05-26
11.
2021-05-27
12.

2021-05-28
13.

Asociacijos atstovė(-s)

Renginio pavadinimas
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J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Butkevičiūtė, D. Rūkaitė

J. Cinskienė

J. Šeduikienė
J. Cinskienė
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000148280/10-12pokalbis-lrt-iesko-sprendimu-nevyriausybininkai-siulokeisti-kalbejimo-apie-smurta-zodyna-ir-istatymus
J. Šeduikienė, S. Jasudienė
https://www.facebook.com/events/2841767326077202

J. Šeduikienė, J. Cinskienė

J. Šeduikienė

J. Cinskienė

J. Cinskienė
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įtvirtinus apsaugos nuo smurto orderio
institutą
2021-06-07
14.

2021-06-08

15.

16.

2021-05 iki
2021-06-08
2021-07-12

17.
2021-09-07
18.
2021-09-30
19.
2021-10-15
20.
2021-10-27
21.

2021-11-05
22.

2021-11-12

23.

2021-11-25
24.
2021-12-14
25.

Interviu Lietuvos neįgaliųjų draugijos
laikraščiui "Bičiulystė" apie tai, koks
galėtų būti smurto prieš neįgalias
moteris artimoje aplinkoje mastas,
kokiu būdu nukentėjusieji gali kreiptis į
SKPC, nuo ko dažniausiai nukenčiama
Interviu Lietuvos ryto TV laidai "Nauja
diena" apie smurto artimoje aplinkoje
paplitimą visuomenėje, visuomenės
gebėjimą atpažinti skirtingas smurto
artimoje aplinkoje rūšis, pagrindinius
veiksnius, trukdančius
nukentėjusiesiems kreiptis pagalbos
Straipsnis "Smurtas artimoje aplinkoje:
ar išmoksime pandemijos pamokas?"

J. Cinskienė

Interviu TV3 apie LR Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo
projektą
Interviu LRT apie smurto artimoje
aplinkoje priežastis, mastus,
visuomenės tolerancijos lygį, pokyčius
Interviu "Savaitės" žurnalui apie LR
BK pakeitimus, susijusius su
persekiojimu

J. Cinskienė

Interviu Lietuvos ryto TV apie tai, kuo
svarbi LR BK 38 str. pataisa, kaip
pasireiškia persekiojimas, kaip nuo šiol
pasikeis persekiojamų moterų situacija
Interviu TV3 televizijai apie esamą
smurto artimoje aplinkoje situaciją, LR
Vyriausybėje svarstomą apsaugos nuo
smurto orderį, jo poreikį ir naudą,
trukmę
Interviu Delfi apie persekiojimą smurto
artimoje aplinkoje kontekste, galimas
apraiškas, moterų patirtis, pokyčius
įsigaliojus LR BK 38 str. pataisai,
galimus iššūkius formuojant naują
praktiką
Interviu Delfi apie situaciją karantino
laikotarpiais, ką rado pradedamų IT
skaičiaus pokytis, kas slypi už tų atvejų,
kai gaunamas pranešimas, bet IT
nepradedamas, kiek skambučių yra
išties nepasitvirtinę arba melagingi, ką
rodo visuomenės apklausos, kaip atrodo
statistinis nukentėjusiojo portretas
Interviu Delfi TV, skirtas "16 aktyvumo
dienų prieš smurtą prieš moteris"
pradžiai

J. Cinskienė

Interviu M-1, skirtas pažymėti LR
Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo dešimtmečiui

J. Cinskienė
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J. Cinskienė

J. Cinskienė
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1426492/smurtasartimoje-aplinkoje-ar-ismoksime-pandemijos-pamokas

J. Cinskienė

J. Cinskienė

J. Cinskienė

J. Cinskienė

J. Cinskienė

J. Cinskienė
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SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRŲ PASITARIMAI
2021 m. sausio 27 d., vasario 2 d., kovo 1 d., 30 d., balandžio 13 d., gegužės 4 d., birželio 15 d., 22
d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 21 d., spalio 5 d., lapkričio 10 d., gruodžio 7 d., 8 d., 30 d. įvyko 15
asociacijos valdybos posėdžių, kurių metu buvo apsvarstyti šie klausimai:
- Asociacijos ir Vilniaus moterų namų teisminis ginčas, advokatų paslaugų apmokėjimas,
tolimesnė asociacijos veikla;
- Vilniaus moterų namų prašymas dėl išstojimo iš tikrųjų asociacijos narių;
- Visagino šeimos krizių centro atsisakymas pateikti LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos auditorių prašomą informaciją;
- Susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Policijos
departamento, Generalinės prokuratūros atstovais;
- Asociacijos revizoriaus parengtos ataskaitos ir atlikto darbo apmokėjimas;
- Asociacijos 2020 m. veiklos ir finansų ataskaitos ir jų teikimas asociacijos nariams;
- Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas 2022 m.
2021 m. balandžio 19 d., liepos 19 d., rugsėjo 23 d., spalio 12 d. įvyko 4 visuotiniai asociacijos
narių susirinkimai, kurių metu buvo apsvarstyti šie klausimai:
- Asociacijos 2020 m. veiklos ir finansų ataskaitos;
- Asociacijos ir Vilniaus moterų namų teisminis ginčas;
- Tolimesnės asociacijos veiklos vykdymas tuo atveju, jei Vilniaus moterų namai būtų
sugrąžinti į asociacijos narius įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
- Asociacijos dalyvavimas Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos 2022 m. konkurse;
- Asociacijos likvidavimas ir likvidatoriaus paskyrimas.
ASOCIACIJOS ATSTOVAVIMAS TARPŽINYBINIUOSE PASITARIMUOSE
2021 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.
Nr.
1.

Data
2021-01-14

Skirmanto Youtube kanalas apie moteris,
patyrusias smurtą artimoje aplinkoje

D. Puidokienė

2021-01-14

Pasitarimas su Neįgaliųjų departamentu prie
LR SADM dėl žmonių su negalia patiriamo
smurto artimoje aplinkoje
Pasitarimas su Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Viltis" dėl žmonių su
negalia patiriamo smurto artimoje aplinkoje

Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė, Dalia
Puidokienė, Salomėja Jasudienė

LR VRM tarpinstitucinis pasitarimas smurto
artimoje aplinkoje prevencijos, atsižvelgiant
į karantino dėl Covid-19 įtaką, klausimais

Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė, Dalia
Puidokienė

2.
2021-01-12
3.
2021-01-12
4.

Asociacijos atstovė(-s)

Renginio pavadinimas
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Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė
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2021-01-16
5.
2021-01-18
6.
7.
8.

2021-01-18
2021-01-20

11.

J. Šeduikienė, J. Cinskienė

SKPC viešinimo stiprinimas, pasitelkiant
#Stiprūs kartu
Pasitarimas su LR SADM dėl LR
Vyriausybės programos priemonių
Pasitarimas su LR SADM dėl SKPC
akreditacijos

J. Šeduikienė, J. Cinskienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė

2021-02-12

Pasitarimas su Statistikos departamentu

2021-02-10

Žmogaus teisių komiteto posėdis

J. Šeduikienė, D. Puidokienė, R. Butkevičiūtė

2021-02-12

Pasitarimas su Statistikos departamentu dėl
planuojamo vykdyti tyrimo

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, G. Purvaneckienė

2021-02-24

Pasitarimas su LR SADM dėl būtinybės
įtvirtinti LR teisės aktuose smurto lyties
pagrindu sąvoką, dėl galimos apsaugos
orderio taikymo tvarkos
Diskusija apie Stambulo konvenciją

J. Cinskienė

12.

13.
2021-03-08

14.

2021-03-17
15.

2021-03-29
16.
2021-04-26
17.
2021-04-27
18.

Pasitarimas su LR SADM, VTAĮT,
VTAKĮ, Policijos departamentu, Generaline
prokuratūra, Savivaldybių asociacija dėl
vaikų apsaugos klausimo tai atvejais, kai
tėvas smurtauja prieš vaiko mamą
Pasitarimas su LR SADM dėl SKPC
duomenų bazės kūrimo, Pagalbos
nusikaltimų aukoms tarnybų ir SKPC
akreditavimo
Pasitarimas su Policijos departamentu ir LR
VRM dėl galimos apsaugos orderio skyrimo
schemos
Pasitarimas LR SADM, LR VRM, LR TM,
Policijos departamentu, Nacionaline teismų
administracija dėl galimos apsaugos orderio
taikymo tvarkos

2021-04-27

Diskusija su JT Neįgaliųjų teisių komiteto
nariu, prof. J. Ruškumi

2021-04-28

Pasitarimas su LR SADM dėl SKPC
duomenų bazės

2021-04-28

Pasitarimas su LR SADM dėl apsaugos
orderio taikymo schemos

19.
20.

21.

J. Šeduikienė, J. Cinskienė

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė

2021-02-03
9.
10.

Darbo grupės, nagrinėjančios klausimus,
susijusius su pagalbos pandemijos
paveiktoms asmenų grupės teikimu
(#Stiprūs kartu), pasitarimas
NVO diskusija su LR SADM ministre,
skirta LR Vyriausybės darbų ateinantiems
ketveriems metams planavimui.
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J. Cinskienė, D. Puidokienė Nuorodos:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/raginakalbeti-apie-konvencijos-esme-nei-apsaugos-neipagalbos-siai-dienai-mes-pakankamai-neturime-561467054 ;
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/atsakas-stambulokonvencijos-kritikams-nuzudymu-skaiciai-rodo-kadkazkur-klystame-n1085180
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, N. Meilutienė, V. Žukauskaitė, R.
Grigalienė
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Pranešimas renginyje Norvegijos finansinių
mechanizmų fiksuojamos programos
"Teisingumas ir vidaus reikalai" projekto
"Teisingumo grandinės darbo kokybės
gerinimas ir kompetencijų stiprinimas,
siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl
lyties aukas“ atidarymo renginyje "Dėmesys
smurtui artimoje aplinkoje: Lietuvos ir
Norvegijos patirtis"
Pasitarimas su LR SADM dėl LR Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
projekto
Pasitarimas su LR SADM, LR VRM dėl LR
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo projekto

J. Cinskienė

2021-07-01

Pasitarimas su LR SADM, LR TM, LR
VRM, Policijos departamentu, LR
Vyriausybe, Asmens duomenų apsaugos
inspekcija dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto

J. Cinskienė

2021-07-08

Pasitarimas su LR SADM, Policijos
departamentu dėl LR apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto

J. Šeduikienė, R. Grigalienė

2021-07-13

Pasitarimas su LR SADM, LR VRM, LR
TM, Policijos departamentu, Nacionaline
teismų administracija, Generaline
prokuratūra dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto

J. Šeduikienė, J. Cinskienė

2021-09-22

LR Seimo Savižudybių ir smurto
prevencijos komisijos posėdis

Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė

2021-10-07

LR Seimo Savižudybių ir smurto
prevencijos posėdis

Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė, Nijolė
Meilutienė

2021-10-15

Pasitarimas su Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

J. Cinskienė, A. Blauzdžiūnienė

2021-10-28

Pasitarimas su VTAĮT vadove I. Skuodiene
ir jos kolegėmis

2021-10-28

Pasitarimas su VTAĮT vadove I. Skuodiene
ir jos kolegėmis
Pasitarimas su LR SADM
Pasitarimas su Lietuvos socialdemokratų
frakcija dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto
LR Seimo savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos posėdis

J. Cinskienė, S. Jasudienė, N. Meilutienė, V.
Žukauskaitė, D. Puidokienė, I. Pilypė, A.
Blauzdžiūnienė, V. Benaitienė, I. Zabulionytė., I.
Treinavičienė, E. Lasskaja, A. Montvydienė, E.
Butkuvienė
J. Cinskienė, N. Meilutienė, S. Jasudienė, V.
Žukauskaitė, I. Pilypė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, V. Žukauskaitė, N.
Meilutienė, S. Jasudienė, . Grigalienė

2021-05-19

22.

2021-05-31
23.
2021-06-28
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

2021-11-09
2021-11-22

34.
2021-11-24
35.
2021-11-24
36.
2021-11-24
37.

Pasitarimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos frakcija dėl LR Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo projekto
Pasitarimas su Darbo partijos frakcija dėl
LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo projekto
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J. Cinskienė, J. Šeduikienė, D. Puidokienė, S.
Jasudienė, R. Grigalienė
Jūratė Šeduikienė, Jurgita Cinskienė, Rita Grigalienė

J. Šeduikienė, J. Cinskienė
J. Cinskienė, R. Grigalienė, V. Žukauskaitė, N.
Meilutienė
J. Šeduikienė, D. Puidokienė, S. Jasudienė
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2021-11-26
38.

39.

2021-12-01
2021-12-02

40.

2021-12-02
41.
2021-12-03
42.
2021-12-03
43.
2021-12-08
44.
2021-12-13
45.

Pasitarimas su Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija dėl LR
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo projekto
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto posėdis
Pasitarimas su LR SADM, LR VRM,
Nacionaline teismų administracija, Policijos
departamentu dėl galimos apsaugos orderio
taikymo tvarkos ir SKPC akreditavimo

J. Cinskienė, R. Grigalienė, N. Meilutienė, V.
Žukauskaitė

Pasitarimas su parlamentine moterų grupe
dėl galimos apsaugos orderio taikymo
tvarkos ir SKPC akreditavimo
Pasitarimas su LR Seimo nariu Vytautu
Baku dėl apsaugos orderio ir SKPC
akreditavimo
LR Seimo Žmogaus teisių komiteto
klausymai dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto
Pasitarimas su demokratų frakcija "Vardan
Lietuvos" dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Grigalienė, D.
Puidokienė, V. Žukauskaitė, N. Meilutienė

LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
klausymai dėl LR Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo projekto

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Grigalienė, N.
Meilutienė

J. Šeduikienė, J. Cinskienė, D. Puidokienė, N.
Meilutienė, R. Grigalienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Grigalienė

J. Cinskienė, R. Grigalienė, S. Jasudienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Grigalienė, D.
Puidokienė, V. Žukauskaitė, N. Meilutienė, S.
Jasudienė
J. Šeduikienė, J. Cinskienė, R. Grigalienė, D.
Puidokienė, V. Žukauskaitė, N. Meilutienė.

ASOCIACIJOS PARENGTI RAŠTAI
2021 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.
2021 m. sausio 11 d. „Dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos ir pagalbos
nukentėjusiems asmenims savivaldybėse“ (LR Prezidentui, LR Seimui, LR Seimo Žmogaus teisių
komitetui, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Seimo Savižudybių ir smurto
prevencijos komisijai, LR Vyriausybei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Sveikatos
apsaugos ministerijai, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR
Vidaus reikalų ministerijai, LR Savivaldybių asociacijai, 60 savivaldybių);
2021 m. sausio 19 d. „Dėl LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų priemonių“
(LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);
2021 m. vasario 5 d. „Dėl Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos atstovių įtraukimo į
komisiją“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);
2021 m. vasario 11 d. „Dėl atsakingų institucijų susitikimo“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai, Policijos departamentui, LR Generalinei prokuratūrai);
2021 m. kovo 2 d. „Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 ir 21
straipsnių pakeitimo įstatymo“ (LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui);
2021 m. kovo 8 d. „Kreipimasis dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto
artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“ (LR Prezidentui, LR Seimo pirmininkei. LR Ministrei
pirmininkei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR Vidaus
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reikalų ministerijai, LR Užsienio reikalų ministerijai, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui, LR
Seimui);
2021 m. kovo 10 d. „Kreipimasis dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto
artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“ (LR Prezidentui);
2021 m. balandžio 7 d. „Dėl įstatymo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);
2021 m. balandžio 7 d. „Dėl specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo Vilniaus miesto
gyventojams, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje“ (LR Seimo žmogaus teisių komitetui);
2021 m. balandžio 19 d. „Dėl Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos pranešimo spaudai“ (LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos radijui ir
televizijai);
2021 m. gegužės 25 d. „Pasiūlymai ir pastabos dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai);
2021 m. rugpjūčio 13 d. „Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo projekto“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);
2021 m. rugsėjo 21 d. „Pastabos vidaus audito ataskaitos projektui“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai);
2021 m. spalio 6 d. „Dėl LR SADM centralizuoto vidaus audito ataskaitos“ (LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai);
2021 m. spalio 15 d. „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano“ (LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai);
2021 m. spalio 21 d. „Dėl LR Baudžiamojo kodekso papildymo 148(1) straipsniu įstatymo projekto
Nr. XIIIP-3746(2)“ (LR Prezidentui);
2021 m. lapkričio 18 d. „Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo projekto“ (LR Seimo frakcijoms);
2021 m. gruodžio 1 d. „Kreipimasis“ (UAB Delfi);
2021 m. gruodžio 1 d. „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
Nr. XI-1425 pakeitimo projekto 7, 8, 9, 16 straipsnių“ (LR Seimo Žmogaus teisių komitetui);
2021 m. gruodžio 13d. „Dėl specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo (LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai, Vilniaus moterų namams).
ASOCIACIJOS PATEIKTOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija pateikė dvi paraiškas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso
Covid-19 sukeltų pasekmių, subsidijos. Iš viso skirta lėšų suma – 12815,00 eurų, iš kurių 218 eurų
panaudota darbuotojų asmens apsaugai ir higienai skirtoms priemonėms, 12597,00 eurai – asociacijos
darbuotojų darbo užmokesčio priedams (įskaitant mokesčius).
IV.

2022 M. ASOCIACIJOS NARIŲ PLANUOJAMOS ĮGYVENDINTI VEIKLOS IR
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narės 2022 m. planuoja įgyvendinti žemiau išvardintas
veiklas ir pasiekti žemiau išvardintus rezultatus:
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Nr.
1.

Veikla
Projekto administravimas

Rezultatas
Koordinuotas specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo procesas.
Koordinuota specializuota kompleksinė pagalba 60 savivaldybių.

SKPC veiklų administravimas
2.

Prieinamos ir kokybiškos specializuotos kompleksinės pagalbos
teikimas.
Pagal vienodus standartus teikiama specializuota kompleksinė pagalba
60 savivaldybių.

Specializuotos kompleksinės
pagalbos smurtą artimoje
aplinkoje patyrusiems ir
patiriantiems asmenims teikimas

Prieinama ir kokybiška, teikiama pagal vienodus standartus ir
atsižvelgiant į individualius poreikius, specializuota kompleksinė
pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems
asmenims, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.
Specializuota kompleksinė pagalba suteikta 100 proc. (ne mažiau kaip
14 tūkst.) smurtą artimoje aplinkoje patyrusių ir patiriančių asmenų 60
savivaldybių, sutikusių priimti šią pagalbą .

3.

Ne mažiau kaip 10 proc. specializuotą kompleksinę pagalbą gavusių
asmenų suteikta 5 ar daugiau psichologo konsultacijų.
Specializuota kompleksinė pagalba teikiama 10 val. per parą 5 dienas
per savaitę 60 savivaldybių.
Pagalbos bendrąja telefono linija
teikimas 8 700 55516
4.

Prieinama ir kokybiška SKPC konsultantų pagalba, teikiama pagal
vienodus standartus ir atsižvelgiant į individualius poreikius, smurtą
artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems asmenims.
SKPC konsultantų pagalba suteikta 100 proc. asmenų, kurie kreipėsi į
bendrąją telefono liniją.

5.

Pagalbos tiesioginiais pokalbiais
internetu teikimas
www.specializuotospagalboscent
ras.lt

Prieinama ir kokybiška SKPC konsultantų pagalba, teikiama pagal
vienodus standartus ir atsižvelgiant į individualius poreikius, smurtą
artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems asmenims.

Projekto viešinimas nacionaliniu
lygmeniu

Sistemingas SKPC pagalbos, bendrąja telefono linija ir tiesioginiais
pokalbiais internetu viešinimas.

SKPC konsultantų pagalba suteikta 100 proc. asmenų, kurie kreipėsi
tiesioginiais pokalbiais internetu.

Padidėjęs SKPC žinomumas.
Padidėjęs asmeniškai į SKPC besikreipiančių smurtą artimoje aplinkoje
patyrusių ir patiriančių asmenų skaičius.
Ne mažiau kaip 80 reklamos transliacijų per LRT televiziją.
5 tinklalaidės.

6.

16 interviu.
48 žinutės socialiniuose tinkluose.
16 žinučių socialiniuose tinkluose kampanijos „16 dienų prieš smurtą
prieš moteris“ metu.
1 bendras SKPC interneto tinklapis.
1 bendra SKPC Facebook paskyra.
7.

SKPC viešinimas regioniniu
lygmeniu

Sistemingas SKPC, pagalbos bendrąja telefono linija ir tiesioginiais
pokalbiais internetu viešinimas 60 savivaldybių.
Padidėjęs SKPC žinomumas 60 savivaldybių.
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Padidėjęs asmeniškai į SKPC besikreipiančių smurtą artimoje aplinkoje
patyrusių ir patiriančių asmenų skaičius.
15 SKPC interneto tinklapiai ir/ar Facebook paskyros, leidiniai,
renginiai, kitos viešinimo priemonės.
Bendri SKPC pasitarimai
8.

Koordinuotos SKPC veiklos, bendras probleminių klausimų aptarimas ir
sprendimas.
Bendri SKPC pasitarimai ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.

Bendras SKPC renginys

Identifikuotos pagalbos teikimo organizavimo procese dažniausiai
kylančios problemos.
Apibrėžti galimi SKPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo su
institucijomis ir organizacijomis, teikiančiomis apsaugą, pagalbą ir
paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems
asmenims ir vykdančiomis prevenciją, būdai.

9.

14 ak. val. (1 d. – 8 ak. val., 2 d. – 6 ak. val.) trukmės metinis renginys
Iki 50 dalyvių iš 15 SKPC .
Susisteminti SKPC teikiamos pagalbos efektyvumo vertinimo kriterijai.
Parengtas SKPC klientų pakartotinio smurto rizikos vertinimo
klausimyno projektas.
Bendri SKPC darbuotojų
mokymai

Identifikuotos pagalbos teikimo organizavimo procese dažniausiai
kylančios problemos.
8 ak. val. trukmės mokymai.
Iki 30 dalyvių iš 15 SKPC.

10.

Identifikuoti galimi SKPC teikiamos pagalbos efektyvumo vertinimo
kriterijai.
Identifikuoti SKPC klientų pakartotinio smurto rizikos vertinimo
kriterijai.
Bendri SKPC darbuotojų
mokymai
11.

Padidintos SKPC darbuotojų kompetencijos teikti pagalbą
priklausomybių turintiems ir ko-priklausomiems asmenims.
8 ak. val. trukmės mokymai.
Iki 25 dalyvių iš 15 SKPC.

12.

SKPC darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas

Padidintos SKPC darbuotojų kompetencijos organizuoti ir teikti
specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje
patyrusiems ir patiriantiems asmenims.
Padidinta ne mažiau kaip 8 SKPC darbuotojų kvalifikacija.

Bendros SKPC supervizijos

Sumažinta SKPC darbuotojų „perdegimo sindromo“ rizika.
Pagalba SKPC darbuotojams sprendžiant sudėtingas klientų situacijas,
susidorojant su emociniais krūviais.
Pagerinta SKPC darbuotojų darbo kokybė.

13.

10 supervizijų po 2 ak. val., iš viso - 20 ak. val.
Iki 10 dalyvių kiekvienoje supervizijoje, iš viso - 100 dalyvių iš 15
SKPC.
14.

Tarpžinybiniai pasitarimai
savivaldybėse

Sustiprintas SKPC tarpinstitucinis bendradarbiavimas su institucijomis
ir organizacijomis, teikiančiomis apsaugą, pagalbą ir paslaugas smurtą

15

PATVIRTINTA
2022-04-26
Visuotinio narių susirinkimo protokolu
artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems asmenims ir
vykdančiomis prevenciją.
Kiekvienoje iš 60 savivaldybių ne mažiau kaip po 1 tarpžinybinį
pasitarimą.
Ne mažiau kaip 42 bendradarbiavimo sutartys su savivaldybių
administracijomis.
15.

Dalyvavimas kitų institucijų ir
organizacijų renginiuose

Padidėjęs SKPC žinomumas.

Specializuotos kompleksinės
pagalbos kokybės vertinimo
įrankio įdiegimas

Identifikuotos pagalbos teikimo organizavimo procese dažniausiai
kylančios problemos.
Pagerintos pagalbos gavėjų galimybės įvertinti suteiktos pagalbos
kokybę.
Susisteminti SKPC teikiamos pagalbos efektyvumo vertinimo kriterijai.
Ne mažiau kaip 1 projekto partnerių vadovų pasitarimas dėl
specializuotos kompleksinės pagalbos kokybės vertinimo kriterijų ir
pagalbos kokybės vertinimo įrankius kokybės vertinimo įrankio įdiegimo
galimybių.

16.

Ne mažiau kaip 1 pasitarimas su LR SADM, skirtas pristatyti ir aptarti
galimus specializuotos kompleksinės pagalbos kokybės vertinimo
įrankius.
17.

SKPC bendradarbiavimo su
savivaldybėmis, VTAS, NVO
analizė

Įvertintas SKPC bendradarbiavimas su savivaldybėmis, VTAS, NVO.
Parengtas 1 klausimynas.
Atlikta 15 SKPC darbuotojų apklausa.

_________________
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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

_________________
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