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The MediTerranean insTiTuTe of Gender sTudies (MiGs)

Viduržemio jūros lyčių studijų institutas (The Mediterranean Institute of Gender Studies 
(MIGS)) yra ne pelno siekianti organizacija priklausanti Nikosijos Universitetui. Institutas 
stengiasi aktyviai veikti politinėse, socio-politinėse bei intelektualinėse regiono aplinko-
se, susijusiose su lyčių lygių galimybių problematika. To siekiama bendradarbiaujant su 
kitais institutais bei įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Institutas pripažįsta 
moterų diskriminacijos problemos daugiasluoksniškumą įvairiose visuomenės dalyse. Or-
ganizacija siekia pašalinti šias giliai visuomenės sąmonėje įsišaknijusias problemas, inici-
juodama bei tarpusavyje derindama įvairius tyrimus, mokymus, visuomenės aktyvumo 
skatinimo iniciatyvas bei kitas veiklas. 

Jei norite gauti daugiau informacijos prašome susisiekti su:  
Georgina Christou [Project Coordinator] 
Email: georgina@medinstgenderstudies.org 
Website: www.medinstgenderstudies.org
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Esamos situacijos 
aptarimas 

Smurtas lyties pagrindu, o ypač smurtas 
šeimoje arba dar suprantamiau – smur-
tas prieš mergaites, merginas ir moteris 
-  pripažintos socialinės problemos visoje 
Europoje. Konstatuojama, kad šioms pro-
blemoms reikia skirti daugiau dėmesio 
atliekant mokslinius tyrimus bei leidžiant 
teisės aktus. Daugelyje Europos Sąjungos 
šalių įstatymai, identifikuojantys smurtą 
šeimoje, patobulėjo, taip pat buvo pareng-
ti pradiniai Nacionaliniai Veiklos Planai 
prieš smurtą prieš moteris. Tačiau didžioji 
dalis smurto lyties pagrindu problemai 
spręsti skirtų įstatyminių aktų bei politikos 
normų orientuojasi į suaugusius. Dėl to 
pamirštamos ankstyvosios šios problemos 
atsiradimo priežastys jaunimo tarpe. Nors  
patyčios bei smurtas prieš vaikus pastaruo-
ju metu ir įvardijami kaip problema, tačiau 
kitoms ar kitokio smurto formoms (smurtui 
lyties pagrindu paauglių tarpe, smurtui 
jaunimo santykiuose, seksualiniam prie-
kabiavimui, bei patyčioms lyties pagrindu) 
neskiriamas pakankamas dėmesys nei at-
liekant tyrimus, nei kuriant kovos bei pre-
vencijos programas.

Projektas “Youth4Youth”

Pagrindinis projekto tikslas – kovoti su  
smurtu prieš mergaites/merginas tarp pa-
auglių kuriant saugią aplinką, kurioje jau-
nimas galėtų laisvai išsakyti savo požiūrį į 
smurtą,  paskatinti nepakantumą smurtui 
bei   suteikti galimybę jaunimui pačiam 
aktyviai kurti laisvą nuo smurto socialinę 
terpę sau ir  bendraamžiams. Projektas bus 
įgyvendinamas remiantis  lyčių lygybės ir 
lygių teisių principais.

Projekto tikslai

 • Ištirti jaunų žmonių požiūrį į smurtą 
prieš merginas, bei sąsajas tarp jo ir lyčių 
stereotipų;

 • Atskleisti jaunimo požiūrį į smurto lyties 
pagrindu toleravimą;

 • Paskatinti jaunimą priešintis smurtui 
lyties pagrindu, bei ugdyti jų vertybes ir 
savigarbą;

 • Toliau plėtoti ir populiarinti bendraamžių 
švietimo metodologijos taikymą smurto 
lyties pagrindu prevencijai jaunimo tarpe 
bei įtraukti jaunimą į saugios aplinkos sau 
ir bendraamžiams formavimą;

 • Skatinti jaunimą mastyti bei diskutuoti 
apie smurto problemą naudojant populia-
rius socialinius tinklus bei kitas žiniasklai-
dos priemones;

 • Suteikti informaciją apie smurto lyties 
pagrindu prevenciją lektoriams, vedan-
tiems formalius bei neformalius mokymus 
jaunimui ir mokyklinio amžiaus vaikams;

 • Įtraukti daugiau mokyklų bei kitų švie-
timo įstaigų į smurto  prieš mergaites ir 
merginas prevencijos populiarinimą, bei 
santykių, pagrįstų tolerancija ir lygybe, 
skatinimą;

 • Dalyvauti formuojant nacionalinę bei ES 
lygmens politiką įtraukiant smurto lyties 
pagrindu prevenciją į švietimo kontekstą. 

Projekto veiklos

 • Tyrimo įgyvendinimas. Jo metu visose 
partnerių šalyse bus kiekybiškai ir kokybiš-
kai ištirtas jaunimo požiūris į smurtą lyties 
pagrindu;

 • Šalies ataskaitos parengimas remiantis 
tyrimo metu surinkta informacija;

 • Spaudos konferencija tyrimo rezulta-
tams viešinti;

 • Seminarų mokytojams organizavimas, 
kuriuose jie būtų supažindinti su smurto 
lyties pagrindu problema, bei bendraam-
žių švietimo metodologija, o  taip pat būtų  
paskatinti aktyviai prisidėti prie projekto 
veiklų;

 • Mokymų ciklas apie smurtą lyties 
pagrindu bei lyčių stereotipus vidurinėse 
mokyklose naudojant bendraamžių švie-
timo metodologiją;

 • Moksleivių meno darbų paroda, ska-
tinanti išreikšti požiūrį į smurtą lyties 
pagrindu ir pasiūlyti priemones jo 
prevencijai; 

 • Lankstuko, skatinančio domėtis smurto 
lyties pagrindu problema tarp jaunimo, 
išleidimas bei platinimas visiems partne-
riams: švietimo ministerijai ,nevyriausybi-
nėms organizacijoms, jaunimo centrams, 
vidurinėms mokykloms bei kitiems;

 • Mokymo vadovo, skirto formalaus ir 
neformalaus švietimo atstovams, išleidi-
mas. Vadovą sudarys mokymų metodolo-
gija bei įvairūs socialinio ugdymo pratimai 
taikyti projekto metu;

 • Baigiamojo seminaro bei mokymų, 
skirtų smurto lyties pagrindu tarp jau-
nimo problemai suorganizavimas, kurių 
metu bus perteikta geroji projekto patir-
tis su šia problema dirbančioms įvairioms 
organizacijoms.

Projekto partneriai

Casa delle donne per non subire Vio-
lenza, iTalija

Casa delle donne per non subire violenza 
(Moterų prieš smurtą centras) 1990 metais 
įsteigta moterų organizacija, dirbanti kartu 
su Bolonijos miestų ir provincijų taryba. Šis 
centas suteikia prieglobstį smurto auko-
mis tapusioms moterims bei jų vaikams. 
Šios organizacijos tikslas remti ir suteikti 
prieglobstį moterims bei vaikams patirian-
tiems smurtą šeimoje. Siekiama suteikti 
moterims visapusišką pagalbą, moterims 
teikiamos psichologinės bei teisinės kon-
sultacijos, stengiamasi užtikrinti jų saugu-
mą. Moterų prieš smurtą centras organi-
zuoja bendruomenės mokymo iniciatyvas 
bei rengia įvairias socialines akcijas smurto 
prieš moteris prevencijos tema.

Daugiau informacijos galite rasti: 
www.casadonne.it. 

Crea, uniVersiTy of barCelona, ispa-
nija

Lygių galimybių centras (The Centre of Re-
search in Theories and Practices that Over-
come Inequalities (CREA) turi didelę patirtį 
techninio vystymosi bei mokslinių tyrimų 
srityse tiek nacionaliniame tiek europinia-
me lygyje. Pagrindinės šio centro tyrimo 
temos yra lyčių lygybė, švietimo kokybės 
vertinimas, kultūrinių grupių tyrimai. Šiuo 

metu CREA koordinuoja INICLUDE-ED inte-
gruotą projektą Europoje. SAFO CREA mo-
terų grupė dirba tyrimų srityse nuo 1999 
metų, tyrimo temos dažniausiai siejasi su 
moterimis bei joms kylančiomis problemo-
mis tokiomis kaip smurtas šeimoje ir pan.  
Lygių galimybių centras yra įsitraukęs į įvai-
rių mokslinių konferencijų organizavimą, 
bei bendrų projektų su įvairiomis moterų 
teises atstovaujančiomis organizacijomis 
inicijavimą.

Daugiau informacijos galite rasti: 
visit www.creaub.info.  

european anTi-ViolenCe neTwork, 
Graikija

Europos smurto prevencijos centras(The 
European Anti-Violence Network (EAVN) - 
ne pelno siekianti, nevyriausybinė organi-
zacija įsikūrusi 2006 metais Graikijoje, Atė-
nuose. Ši organizacija įsitraukusi į aktyvą 
tyrimų rengimo bei vykdymo veiklą tiriant 
smurto priežastis bei socialinius ir kitus 
veiksnius kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sie-
jasi su smurto šeimoje problematika. Euro-
pos smurto prevencijos centras savo tikslus 
įgyvendina vykdydamas tokias veiklas kaip: 
organizacijų kovojančių prieš smurtą ryšių 
palaikymas; pagalba bei įvairių paslaugų 
smurto šeimoje aukoms teikimas; moko-
mosios bei švietimui skirtos medžiagos 
rengimas; įvairių tyrimų inicijavimas bei 
vykdymas; socialinio aktyvumo akcijų or-
ganizavimas; mokymų ciklų organizavimas; 
bendradarbiavimas su Graikijoje ir Europo-
je veikiančiomis organizacijomis.

Daugiau informacijos galite rasti: 
www.antiviolence-net.eu.

MoTerų inforMaCijos CenTras, lieTuVa 

Moterų informacijos centras - nevyriausybi-
nė organizacija, kuri nuo 1996 metų vienija 
fizinius asmenis, veikiančius ar dirbančius 
moterų ir vyrų lygių galimybių įvertinimo, 
moterų padėties gerinimo, kovos su smurtu 
prieš moteris, švietimo ir informacijos sklei-
dimo lyčių lygių galimybių srityse. MIC mi-
sija yra šviesti ir informuoti visuomenę lyčių 
lygybės klausimais, formuoti lyčių politiką 
bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje. MIC vykdo 
šias programas: smurto prieš moteris įvei-
kimo; prekybos moterimis prevencijos; šei-
mos ir darbo įsipareigojimų derinimo; mo-
terų įgalinimo; moterų verslumo skatinimo; 
moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo 
ir visuomenės švietimo. Nuosekliai organi-
zuojami įvairūs tyrimai, mokymai bei semi-
narai.   Moterų informacijos centras dirba 
jau 16 metų siekiant įgyvendinti lygių gali-
mybių politiką. Nuosekliai organizuodamas 
įvairius tyrimus, mokymus bei seminarus.

Daugiau informacijos galite rasti: 
www.lygus.lt.


