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VEIKLOS ATASKAITA 

 



KAUNO MOTERS UŽIMTUMO 

INFORMACIJOS CENTRAS (KMUIC)   
jau daugiau kaip 20 metų per įvairiapusę 

projektinę veiklą propaguoja lygias galimybes 

visose gyvenimo srityse, sprendžia verslo kūrimo 

bei plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo 

problemas, įtakojant palankių įstatymų priėmimą. 

Dalyvauja formuojant lyčių lygybės politiką. 

Nagrinėja visuomenei aktualius užimtumo 

skatinimo ir socialinės politikos efektyvumo bei 

lygių galimybių praktinio realizavimo klausimus. 

  



KMUIC TIKSLAI: 

 Formuoti strategines kryptis moterų 

įgalinimui  politikoje. 

 

 Skatinti moteris imtis nuosavo verslo. 

 

 Konsultuoti pradedančias verslininkes 

verslo  kūrimo klausimais, pirmaisiais 

metais ieškoti  partnerių. 



KMUIC VEIKLOS 

KRYPTYS 

 Užimtumo ir suaugusiųjų 
švietimo srityje 

 Socialinės ekonomikos 

srityje 

 
 

Lygių teisių bei  

galimybių srityje 



UŽIMTUMO IR 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

SRITIS 

 Savanorių ir juos priimančių organizacijų  

konsultavimas ir informavimas; 
 

 konsultavimas, informavimas ir šveitimas; 
 

 Konsultacijos, seminarai buhalterinės apskaitos  

klausimais; 
 

 Moterų užimtumo, diskriminacijos problemų  

tyrimas bei publikacijos. 

 



SOCIALINĖS 

EKONOMIKOS SRITIS 

 Moterų verslininkystės inicijavimas, skatinimas  bei 

palankesnės terpės kūrimas; 
 

 Kaimo verslų skatinimas; 
 

 Verslo švietimas, mokymas. 



LYGIŲ TEISIŲ BEI 

GALIMYBIŲ SRITIS 

 Moterų – lyderių ugdymo programa; 

 Visuomenės švietimas lygių teisių klausimais; 

 Prekybos moterimis prevencijos programa. 



Dalyvauja projekte „JUDAM“  
 

Tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, 

mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus 

jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje,  

skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo 

skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens 

poreikius ir galimybes.  
 

 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO 

INFORMACIJOS  CENTRAS YRA 

AKREDITUOTA SAVANORIUS 

PRIIMATI ORGANIZACIJA 



Dalyvauja Jaunimo savanoriškos 

tarnybos  programoje 
 

JST programa - tai galimybė ne tik atrasti 

patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, 

ugdyti bendrąsias kompetencijas. 
 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO 

INFORMACIJOS  CENTRAS YRA 

AKREDITUOTA SAVANORIUS 

PRIIMATI ORGANIZACIJA 



KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  

„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ KŪRIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

Šis projektas prisidėjo prie Valstybinės moterų ir 

vyrų lygių galimybių 2018–2021 m. programos 

priemonių, skirtų moterų ir vyrų lygybei skatinti.  

 

Vykdymo laikotarpis: 2021.02 -2021.12 
 

Projekto tikslas - tinkamai įgyvendinti Valstybinės MVLG 2015–2021m. 

programos įgyvendinimo Veiksmų plano 2018–2021m. 4.2, 4.3, 4.9 ir 5.4 

priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti. 

 

 
Projektą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 



KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  

„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ KŪRIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

Projektas prisidėjo: 

prie Valstybinės moterų ir vyrų lygių programos 

tikslų siekiant proporcingo moterų ir vyrų 

dalyvavimo priimant sprendimus, didinant lyčių 

lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, 

kryptingai ir tikslingai formuojant teisingą požiūrį 

į lyderystę.  

 

 



„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ KŪRIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

Projekto veiklos 
 

 Veiksmų plano 4.2. priemonė: 

Apskrito stalo diskusijos 

 „Kad būtų balansas politikoje“. 

 
Skirtinguose Lietuvos miestuose (Kaune, Birštone, 

Druskininkuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje) suorganizuotos 

ir pravestos 5 apskritojo stalo diskusijos. Bendrai diskusijose 

sudalyvavo 58 asmenys,  iš jų 58 moterys. 
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„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ 

KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

Projekto veiklos 
 

 Veiksmų plano 4.2. priemonė: 

“Moterys ir Seimo rinkimai – 2016-2020“ 

apžvalga 

 
Siekiant apžvelgti moterų politinį dalyvavimą ir aktyvumą 

rinkimuose, moterų politinio atstovavimo galimybes, buvo 

parengta apžvalga. Atlikta rinkimų duomenų statistinė 

apžvalga lyčių pagrindu. Apžvalgos rezultatai buvo pristatyti 

renginių metu.  

. 
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„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ 

KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

 Veiksmų plano 4.3. priemonė 
Sąmoningumo didinimo kampanija jaunoms merginoms 

 „Lyderystės link: lyties perspektyva 

visuomenėje, darbo rinkoje ir šeimoje“ 

 
Suorganizuota sąmoningumo kampanijos jaunoms merginoms 

skirtinguose Lietuvos miestuose (Kaune, Panevėžyje, 

Druskininkuose, Vilkaviškyje, Prienuose), kuriuose 

sudalyvavo 83 asmenys, iš jų 50 moterų ir 33 vyrai.  
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„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ 

KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

 Veiksmų plano 4.3. priemonė 

 

Mokomieji - švietėjiški renginiai 

 „Lyderystės padėtis – kur link judame?“ 

 

 
Suorganizuoti 5 mokomieji - švietėjiški renginiai stiprinantys 

moterų lyderystės kompetencijas (Kaune, Druskininkuose, 

Vilkaviškyje, Birštone, Marijampolėje), kuriuose 

sudalyvavo 56 asmenys, š jų 56 moterys. 
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„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ KŪRIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

 Veiksmų plano 4.9. priemonė: 
 

• Išbandyta žvalgomoji iniciatyva, skatinat 

neįgalių moterų užimtumą per savanorišką 

veiklą įtraukiant jas į visuomeninį gyvenimą. 

Surinkta 10 asmenų grupė; 
 

• Keičiant šiuolaikinės visuomenės požiūrį į 

asmenis su negalia bei skatinant  moterų ir 

mergaičių su negalia potencialą, buvo sukurtas 3 

radijo laidų „NEĮMANOMA YRA ĮMANOMA”. 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS 

UŽTIKRINIMO PERIEMONIŲ KŪRIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS“ 
 

 Veiksmų plano 5.4. priemonė: 
 

• Vykdomas informacinio portalo lygus.lt palaikymas, 

plėtojimas ir atnaujinimas.  
 

• Užtikrintas moterų organizacijų elektroninio tinklo ir 

informacinio portalo funkcionavimas bei plėtojimas, 

integruojant lyčių lygybės aspektą ir didinant lygių 

galimybių plėtrą Lietuvoje. 
 

• Paruošti 9 autoriniai straipsniai aktualiausiais moterų 

ir vyrų lygybės klausimais. Parengti 4 naujienlaiškiai. 

 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
NVOIS 01285 

 

Projektu buvo siekiama sustiprinti nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) institucinius gebėjimus, didinant 

jų darbo efektyvumą ir kokybę teikiant viešąsias 

paslaugas, užtikrinant kokybišką savanoriškos veiklos 

vadybą organizacijose bei skatinant tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo plėtrą.  
 

Vykdymo laikotarpis: 2021.04 -2021.12 
 
 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Patobulintos NVO kompetencijos pasitelkiant 

mokymus teisinių, finansinių gebėjimų ir 

nuotolinių inovacijų srityse. 
 

  Sustiprintas NVO darbo efektyvumas taikant 

mediacijas.  
 

 Padidintos savanoriškos veiklos organizatorių 

kompetencijos, gebėjimai ir įgūdžiai, reikalingi  

kokybiškos savanoriškos veiklos organizavimui. 
Bendrai NVO kompetencijų tobulinimo mokymuose 

sudalyvavo 278 asmenys iš skirtingų Lietuvos regionų. 
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„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Parengtos rekomendacijos dėl savanoriškos veiklos 

organizavimo krizių ir (ar) pandemijos metu. 
 

 Užmegztas bendradarbiavimas su 3 verslo 

subjektais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutarys. 

Parengti ir pateikti kiekvienai institucijai po 5 

pasiūlymus lyčių lygybės, darbo teisės ir kt. 

klausimais. 
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„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Tarpsektorinių patirčių pasidalinimui buvo 

sukurtas 2 radijo laidų blokas. 
 

 Siekiant sustiprinti advokacinius ir lobistinius 

gebėjimus mažiau patyrusioms NVO pravesti 5 

mokymai, kuriuose sudalyvavo 102 asmenys 

asmenys iš skirtingų Lietuvos regionų. 
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2021 M.  



„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Parengta darbo su savanoriais metodika ir 

savanoriškos veiklos procesų formalizavimo 

dokumentų paketas.  
 

 Regioniniu lygmeniu susitirpinti 30 NVO gebėjimai 

pritraukti savanorius ir užtikrinti kokybišką 

savanoriškos veiklos vadybą. 
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„GEROVĖS LIETUVOS LIK: stiprus 

nevyriausybinis sektorius = darni 

visuomenė“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Parengta pareiškėjo strategija, remiantis kuria 

galima bus vykdyti nuoseklias veiklas, susijusias su 

2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano 

Lietuvai tikslais ir uždaviniais. 
 

 Parengtos rekomendacijos dėl 29 metų amžiaus ir 

vyresnių savanorių pritraukimo ir kokybiškos 

savanoriškos veiklos vadybos organizavimo.  
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CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 
 

 

Projektu buvo siekiama stiprinti vyresnio amžiaus 

asmenų gebėjimus informacinių technologijų srityje, 

perduodant žinias ir įgūdžius iš kartos į kartą, 

skatinant kartų solidarumą.  
 

 

Vykdymo laikotarpis: 2021.03 -2021.12 
 
 

 

 

 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Parengta mokomoji medžiaga „Inovatyvių 

informacinių technologijų vadovas: nuo 

teorijos praktikos link“, kurią sudaro 3 

mokymosi moduliai:  

1. Kaip prisijaukinti informacines technologijas.  

2. Anglų kalba inovacijų plotmėje.  

3. Internetas ir Elektroninės paslaugos. 
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CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Parengta įžvalga dėl vyresnio amžiaus asmenų 

poreikių ir galimybių įvertinimo naudotis 

informacinėmis technologijomis. 
 

 Suorganizuota interaktyvi diskusija “Kartų 

bendrystė – misija įmanoma”, kurioje dalyvavo 

41 asmuo.  
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„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Įkurtos interaktyvios, išmanios dirbtuvės 

„Skaitmeninė laboratorija: ateitis vyksta 

dabar“, kurios veikė pareiškėjo patalpose.  
 

 Laboratorijoje dalyvavo 52 vyresnio amžiaus 

asmenys, prisidėjo 15 „Išmanaus“ jaunimo 

tinklo narių.  
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„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Efektyviam ir kokybiškam laboratorijos darbui 

įsigyta kompiuterinė įranga, kuri užtikrino 

kokybišką, kryptingą, lankstesnį ir 

individualizuotą informacinių technologijų 

žinių perteikimą vyresnio amžiaus asmenis. 
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„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Buvo vykdomos individualios intervizijos 

„Žinių perdavimas ir inovacijų sklaida”, 

kuriose sudalyvavo 25 vyresnio amžiaus 

asmenys ir 15 „Išmanaus“ jaunimo tinklo narių. 

Suteikta 101 tiesioginė konsultacija. 
 

 Pravesta net 11 grupinių intervizijų “Išmanus 

jaunimas + inovatyvi branda“, skirtos gerosios 

patirties bei problemų, pasitaikančių 

naudojantis informacinėmis technologijomis, 

aptarimui. 
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„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 

 

 Sukurtas radijo laidų ciklas „KARTU: viskas 

įmanoma!” (viso 2 radijo laidos, vienos laidos 

trukmė10 min.). 
 

 Suburtas „Išmanaus“ jaunimo tinklas, kuris 

vienija 15 jaunų asmenų. Pravesti mokymai 

„Įtraukiojo ugdymo praktika“.  
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„KARTŲ BENDRYSTĖ 

SKAITMENINĖSE INOVACIJOSE“  
 

Projekto veiklos rezultatai: 
 

 Kaip vienas iš projekto rezultatų bei viešinimo 

priemonių, buvo išleistas Fotokalendorius. Tai 

2022 metų kalendoriai, kuriuose atsispindi 

projekto veiklų metu užfiksuotos akimirkos (50 

vnt.).  
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„Darbas – sėkmės garantas!“  
pagal 2014–2020  metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų  programą. Nr. 08.3.1-

ESFA-V-413-01-0039. 

 

Projekto tikslas - teikiant socialinės integracijos 

paslaugų kompleksą penkių Kauno apskrities savivaldybių 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti jiems 

įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į darbo rinką. 

 

Vykdymo laikotarpis: 2018.04 -2022.04 

 

Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra  
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„Darbas – sėkmės garantas!“  
 

KAM? 
Projektas orientuotas į socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų tris 

tikslines grupes: 

 Socialinių pašalpų gavėjus 

 Socialinės rizikos šeimas  

 Neįgaliuosius 
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„Darbas – sėkmės garantas!“  
 

 KAIP? 
  

Projekto tikslinei grupei suteikiama 

intensyvi kompleksinė pagalba, 

skatinant jų socialinę adaptaciją, 

reabilitaciją ir integraciją į visuomenę. 
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„Darbas – sėkmės garantas!“  
 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  
 

 

 

 

KUR? 
  

 

Projektas vykdomas Kauno m., Kauno r., 

 Kaišiadorių r., Jonavos r. ir  

Prienų r. savivaldybėse. 

 
 



„Darbas – sėkmės garantas!“  
 

Projekte siūlomas paslaugų, skirtų šioms 

problemoms spręsti, kompleksas: 
 socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; 

 darbinių įgūdžių atkūrimas, ugdymas bei palaikymas „Darbo 

klubuose“; 

 psichologo teikiama psichosocialinė pagalba; 

 profesinių gebėjimų įvertinimas bei profesinis orientavimas; 

 bendrųjų gebėjimų ugdymas mokymas (Kompiuterinis 

raštingumas, Anglų kalba, Kūryba ir kultūra asmenybės 

tobulėjimui, Iniciatyva ir verslumas ir kt.); 

 profesinis mokymas (Slauga, Apskaita, įvadas į PRAGMA 3.2, 

Floristika, Pardavimų vadyba, Projektų rašymas  ir valdymas); 

 teisinė pagalba 

 tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus. 

 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS  

CENTRO  ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2021 M.  



Pagal priemonę „Padengti nevyriausybinių 

organizacijų, veikiančių socialinėje srityje 

ir teikiančių būtinąsias socialines 

paslaugas, papildomas išlaidas, susijusias 

su koronaviruso (COVID-19) sukeltomis 

pasekmėmis“ gauta subsidija 
 

Skirtos lėšos buvo panaudos papildomų apsaugos priemonių 

įsigijimui, DU priedų išmokėjimui, darbuotojų ir savanorių 

apmokymams kaip organizuoti nuotolinį darbą, saugiai teikti 

socialines paslaugas pandemijos metu bei virtualios darbo 

aplinkos pritaikymui darbui. Mokymu metu buvo suteikta 

žinių kaip organizuoti nuotolinį darbą, kaip dalyvauti 

virtualiuose susirinkimuose, kurių metu galima keistis 

informacija tarp komandos narių ir bendrauti su 

organizacijos klientais. 
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