
Didžiausia skėtinė aktyviausias Lietuvos moterų organizacijas 
vienijanti organizacija Lietuvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lygus.lt/2014/06/lietuvos-moteru-lobistine-organizacija/ 



Veikla 

• Nuo 2004 m. rugpjūčio 30 d. aktyviai veikia bendradarbiavimo 
sutarties pagrindu. 

• Oficialiai registruota: 2013 m. balandžio 15 dieną 

 



Pagrindiniai LMLO nuostatai 

 

• LMLO – tai demokratinė organizacija, kurios veikla nėra priklausoma 
nuo jokios politinės partijos ar religinės bendruomenės. 

• LMLO – organizacija, siekianti lyčių lygių galimybių užtikrinimo visose 
gyvenimo srityse. 

• LMLO savo veikla gina visų moterų grupių teises ir yra atvira visoms 
moterims bei moterų organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tautybės, 
tikėjimo, įsitikinimų, sveikatos, seksualinės orientacijos, amžiaus ar 
rasės. 

 



2014 m. 

17 narių  
 
 
 
 
 
2015 m. pabaiga 

30 narių 
 

• Alytaus miesto Moters krizių centras 

• Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 

• Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centras 

• Kauno apskrities moterų krizių centras 

• Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 

• Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 

• Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija 

• Lietuvos universitetų moterų asociacija 

• Marijampolės apskrities moters veiklos centras 

• Moterų informacijos centras 

• Lietuvos moterų draugija 

• Širvintų moterų klubas „Jums“ 

• Visuomeninė organizacija „Branda“ 

• Lygių galimybių plėtros centras 

• Kauno moters užimtumo ir informacijos centras 

• Socialinių inovacijų fondas 

• Moters pagalba moteriai 

 

LMLO įtaka sektoriuje 

http://www.lygus.lt/smurtas/seimoje/kur-kreiptis/alytus/
http://www.amuic.lt/
http://118.lt/imones/jurbarko-moteru-uzimtumo-ir-informacijos-centras/7245780
http://www.kamkc.lt/
http://www.moteriai.lt/
http://www.kmimc.lt/
http://www.migrants.lt/lt
http://www.luma.lt/
http://rekvizitai.vz.lt/en/company/marijampoles_apskrities_moters_veiklos_centras/
http://lygus.lt/mic/apie-mus/
https://lt-lt.facebook.com/LietuvosMoteruDraugija
http://www.jppc.lt/info_pop.php?id=496
http://regina.tavogyvenimas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=28
http://gap.lt/
http://www.muic.lt/
http://lpf.lt/lt
http://www.moters-pagalba.lt/


LMLO darbai 

- Ruošią šešėlines ataskaitas apie moterų ir vyrų padėtį Lietuvoje. 

- Inicijavo LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimą, kuris 
įsigaliojo nuo š.m spalio mėn. Pagal šį pakeitimą visos valstybinės ir 
savivaldybių institucijos turės integruoti moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo nuostatas į savo strateginius ir veiklos planus bei kitus 
dokumentus. 

- LMLO iniciatyva ir pastangomis SADM nebuvo panaikintas moterų ir 
vyrų lygių galimybių skyrius. 

 

 



LMLO darbai 

- Aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant moterų ir vyrų lygių 
galimybių programas ir yra moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos 
narys. 

- Atliko nepriklausomą išorinį moterų ir vyrų lygių galimybių programos 
vertinimą. 

 

 



LMLO darbai 

- Aktyviai dalyvavo rengiant naujojo programavimo periodo veiksmų 
programas, siekdamas, kad struktūriniuose fonduose daugiau 
atsispindėtų NVO poreikiai ir atitinkamai finansavimas. 

- Inicijavo kad nebūtų panaikinta moterų ir vyrų lygių galimybių 
programa. Iniciatyva pasitvirtino – parenta nauja moterų ir vyrų 
programa 2015 – 2020 m. 

- Sukūrė ir administruoja daugiau kaip 10 m. veikiantį vienintelį 
Lietuvoje informacinį portalą lyčių lygybės klausimais www.lygus.lt 

 

http://www.lygus.lt/


Narystė tarptautinėse organizacijose 

• Priklauso Europos Moterų lobistinei organizacijai – didžiausiai  skėtinei moterų 
NVO Europos Sąjungoje (narys nuo 2004 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

Founded in 1990 with 12 national member organisations, the European Women’s Lobby 
is one of the oldest and best established European-level civil society NGOs. Over the last 
20 years, EWL membership has grown steadily to reach more than 2500 organisations 
across 31 European countries. 

 

 

http://www.womenlobby.org/?lang=en


Narystė tarptautinėse organizacijose 

• International council of women European center (70 šalių narių) 

• ARETUSA – tinklas aktyviai siekiantis lyčių lygybės Europoje 
įtvirtinimo. Nariai: Austrija, Bulgarija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Švedija, 
Ispanija, Jungtinė Karalystė.  

• KARAT coalition – vienija daugiau nei 63 organizacijas iš 25 šalių 
dirbančias su moterų teisėmis ir lyčių lygybės užtikrinimu rytų ir 
centrinėje Europoje ir centrinėje Azijoje.  

• International women aliance 

 

http://www.icw-cif.com/regional-councils
http://www.aretusa.net/index.php/name-and-logo.html
http://www.karat.org/


Viešumas, skaidrumas visuomenėje 

 

 

 

 



Viešumas, skaidrumas visuomenėje 


