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2019 m. birželio 27 d.
Kvietimas į diskusiją
bendradarbiavimas“

„Smurtas

artimoje

aplinkoje:

prevencija,

apsauga,

pagalba,

Asociacija Moterų informacijos centras kartu su partneriais 1 įgyvendina trejų metų trukmės
Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga,
pagalba ir bendradarbiavimas“ (Toliau – Projektas). Kartu su Lietuvos moterų lobistine organizacija,
Seimo Žmogaus teisių komitetu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2019 m. liepos 3 dieną 10
valandą organizuoja diskusiją.
Diskusijos 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.
Diskusijos rezultatas - nacionaliniu lygiu vykstančios diskusijos metu bus parengtas projektui
pritariantis memorandumas, kuriame išreikštas pritarimas LR Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo praktiniam įgyvendinimui savivaldybėse, bendradarbiaujant visoms
suinteresuotoms šalims (Specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC), teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijoms, švietimo ir ugdymo įstaigoms, vaiko teisių apsaugos institucijoms, sveikatos priežiūros
įstaigoms, psichologinės konsultacijos tarnyboms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.).
Diskusijos laikas – 2019 m. liepos 3 d. 10.00 – 12.15
Diskusijos vieta – Baltijos asamblėjos salė, LR Seimas (Seimo III rūmai, I aukštas, praėjime iš
Seimo III rūmų į Seimo I rūmus).
Registruotis prašome paspaudus nuorodą: REGISTRACIJA
Registruotis prašome iki 2019 m. liepos 1 d. 18:00 val.
Detalesnė informacija: Jūratė Šeduikienė, el. paštas: jurate@lygus.lt, tel: +370 5 2629 003.
Pridedame diskusijos programą
Moterų informacijos centro direktorė

1

Jūratė Šeduikienė

Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos
moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Lietuvos moterų
lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius
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DISKUSIJOS PROGRAMA
Diskusijos 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.
Projekto koordinatorius: Moterų informacijos centras
Už renginį atsakingas: projekto partneris: Lietuvos moterų lobistinė organizacija
Diskusijos moderatorė: Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Audronė Kisielienė
Diskusijos vieta: Baltijos asamblėjos salė, LR Seimas

10:00 – 10:05
10:05 – 10:10
10:10 – 10:25
10:25 – 10:40

10:40 – 10:50
10:50 – 11:05

11:05 - 11:30
11:30 – 11:35

11:35 – 12:15

Sveikinimo žodis
Viktorija Čmilytė-Nielsen, LR Seimo Žmogaus teisių komitetas
Projekto ir diskusijos tikslo pristatymas
Audronė Kisielienė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė
Nukentėjusio nuo smurto artimoje aplinkoje apsaugos iššūkiai
Laura Zaleskienė, Tarptautinės policijos asociacijos narė, Lietuvos policijos vidaus
ekspertė
Pagalba nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje: SPC funkcijos, statistika,
problematika
Dovilė Masalskienė, Moterų informacijos centro teisininkė
Smurtas artimoje aplinkoje problemų sprendimas: nuo globalaus iki lokalaus
Agnė Raulinaitytė, Socialinių inovacijų fondo europinių projektų koordinatorė
Smurto pasekmės nukentėjusiam asmeniui
Aušrinė Krikščionaitienė, Pagalbos moterims linijos Kaune vadovė, SPC Moters
pagalba moteriai, psichologė
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje rezultatų pristatymas
Dr. Giedrė Purvaneckienė
Memorandumo „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba,
bendradarbiavimas” pristatymas
Audronė Kisielienė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė
Diskusija, pritarimas memorandumui

