
KRETINGOS MOTERŲ INFORMACIJOS IR MOKYMO CENTRO ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

Nr. Projekto pavadinimas Tikslas Rėmėjai Metai 

96 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2021 

95 Smurtas artimoje aplinkoje: 

prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas 

Kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų 

atpažinimą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę 

kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms 

prieinamumą bei kokybę 

Europos socialinis fondas 2020-2021 

94 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2020 

93 Smurtas artimoje aplinkoje: 

atpažink, netoleruok, kreipkis 

pagalbos 

Ugdyti Kretingos rajono gyventojų netoleranciją smurtui artimoje 

aplinkoje, skleidžiant informaciją apie smurto artimoje aplinkoje 

apraiškas, skatinant kurti pagarba pagrįstus tarpusavio santykius ir 

raginant kreiptis profesionalios pagalbos nukentėjusiems nuo 

smurto artimoje aplinkoje 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2020 

92 Kretingos rajono nevyriausybinių 

organizacijų veiklos plėtra 

Sudaryti sąlygas Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų 

veiklos plėtrai, ugdant jų institucinius gebėjimus, skatinant jų 

bendradarbiavimą ir viešinant jų veiklą 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2020 

91 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2019 

90 Kretingos krašto moteris - 2019 Atkreipti visuomenės dėmesį į moterų indėlio svarbą visuomenės 

gerbūvio kūrimo procese, pagerbiant labiausiai savo veikla 

nusipelniusias moteris 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2019 

89 Pagalbos nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiam asmeniui 

proceso planas 

Sudaryti sąlygas Kretingos rajono specialistams, teikiantiems 

pagalbą smurto artimoje aplinkoje subjektams, didinti profesinę 

kompetenciją, įgyjant žinių apie pagalbos nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims procesą 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2019 

88 Kretingos moterų informacijos ir 

mokymo centro 20 metų jubiliejus 

Paminėti Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro veiklos 

dvidešimtmetį ir atkreipti visuomenės dėmesį, kad moterų 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2019 



pasiekimai vis dar nėra pakankamai matomi 

87 Nedelsk - 2019 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus, mokant atpažinti pirmuosius krūtų susirgimų požymius 

ir skatinant jas reguliariai tikrintis 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2019 

86 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2018 

85 Smurtas artimoje aplinkoje: 

atpažink, netoleruok, kreipkis 

pagalbos 

Ugdyti Klaipėdos apskrities gyventojų netoleranciją smurtui 

artimoje aplinkoje, skleidžiant informaciją apie smurto artimoje 

aplinkoje apraiškas ir padarinius, teisines pasekmes ir atsakomybę, 

pagalbos gavimo galimybes 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2018 

84 Auginame paauglius: drausti, 

leisti, tartis 

Skatinti kurti meile ir pagarba pagrįstus santykius šeimoje, ugdant 

paauglių ir jų tėvų gebėjimus atpažinti ir išvengti galios ir kontrolės 

mechanizmais grįstų tarpusavio santykių 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2018 

83 Smurtas artimoje aplinkoje: 

apraiškos, padariniai, atsakomybė, 

pagalba 

Skleisti informaciją apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir 

padarinius, teisines pasekmes ir atsakomybę, pagalbos gavimo 

galimybes, atsižvelgiant į aktualius įstatymų ir kitų teisės aktų 

pakeitimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2018 

82 Nedelsk - 2018 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus, mokant atpažinti pirmuosius krūtų susirgimų požymius 

ir skatinant jas reguliariai tikrintis 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2018 

81 Kretingos krašto moteris - 2018 Atkreipti visuomenės dėmesį į moterų indėlio svarbą visuomenės 

gerbūvio kūrimo procese, pagerbiant labiausiai savo veikla 

nusipelniusias moteris 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2018 

80 Moterų indėlis į Kretingos krašto 

gerovės kūrimą 

Atkreipti visuomenės dėmesį į moterų indėlio svarbą visuomenės 

gerbūvio kūrimo procese, pagerbiant labiausiai savo veikla 

nusipelniusias moteris 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2018 

79 Smurto artimoje aplinkoje 

prevencija: žinok, atpažink, 

apsigink 

Ugdyti Kretingos rajono jaunimo netoleranciją smurtui artimoje 

aplinkoje, suteikiant žinių apie galimas smurtinių tarpusavio 

santykių apraiškas ir padarinius bei pagalbos gavimo galimybes 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2018 

78 Smurtas artimoje aplinkoje: 

prevencija, pagalba, profesinė 

Ugdyti Klaipėdos rajono gyventojų netoleranciją smurtui artimoje 

aplinkoje, ugdant gebėjimą atpažinti smurto artimoje aplinkoje 

apraiškas, supažindinant su padariniais, informuojant apie 

Klaipėdos rajono 

savivaldybė 

2018 



kompetencija pagalbos gavimo galimybes 

77 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2017 

76 Žingsnis po žingsnio: pozityvios 

tėvystės mokykla 

Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų gebėjimus 

auklėti vaikus, suteikiant žinių apie pozityvų bendravimą ir 

skatinant kurti meile bei pagarba pagrįstus santykius 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2017 

75 Nedelsk - 2017 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2017 

74 Šeima amžių sandūroje Skatinti Kretingos rajone gyvenančias šeimas kurti pozityvius 

tarpusavio santykius 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2017 

73 Matai smurtą - netylėk Ugdyti Kretingos rajono gyventojų netoleranciją smurtui artimoje 

aplinkoje 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2017 

72 Smurtas artimoje aplinkoje: 

apraiškos, padariniai, atsakomybė, 

pagalba 

Skleisti informaciją apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir 

padarinius, teisines pasekmes ir pagalbos gavimo galimybes 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2017 

71 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2016 

70 Matai smurtą - netylėk Ugdyti Vakarų Lietuvos regiono gyventojų netoleranciją smurtui 

artimoje aplinkoje 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2016 

69 Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas - efektyvi 

pagalba klientui 

Stiprinti Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro 

institucinius gebėjimus, sukuriant bendradarbiavimo mechanizmą 

su Vakarų Lietuvos regiono organizacijomis, dirbančiomis smurto 

mažinimo srityje 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2016 

68 Nedelsk - 2016 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2016 

67 Teisė gyventi be smurto Mažinti Kretingos rajono moterų patiriamą smurtą artimoje 

aplinkoje 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2016 

66 Noriu, moku ir galiu būti 

savanoriškų bendruomenių nariu 

Skatinti Kretingos rajono gyventojų bendruomeniškumą ir 

įsitraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2016 

65 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje LR Socialinės apsaugos ir 2015 



aplinkoje nukentėjusiems asmenims darbo ministerija 

64 Tėvų ir vaikų dialogas - darnių 

tarpusavio santykių pagrindas 

Ugdyti vienišų tėvų gebėjimus auklėti vaikus, suteikiant žinių apie 

pozityvų bendravimą ir skatinant laisvalaikio leidimą kartu 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2015 

63 Vyrai, pasakykime smurtui - Ne Mažinti smurtą artimoje aplinkoje, organizuojant mokymus, skirtus 

smurtauti linkusiems asmenims, ir vykdyti socialinę kampaniją, 

skirtą smurto artimoje aplinkoje prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2015 

62 Matai smurtą - netylėk Ugdyti Vakarų Lietuvos regiono gyventojų netoleranciją smurtui 

artimoje aplinkoje 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2015 

61 Nedelsk - 2015 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2015 

60 Savanorystė - pilietiškumo 

ugdymo mokykla 

Skatinti piliečių savanorišką veiklą ir gerinti šios veiklos kokybę 

Kretingos rajone 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2015 

59 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2014 

58 Laiškai Tau Ugdyti Vakarų Lietuvos regiono gyventojų netoleranciją smurtui 

artimoje aplinkoje 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2014 

57 Jaunųjų lyderių mokykla „Tau, 

mergaite“ 

Ugdyti mergaičių pasitikėjimą savimi ir padėti joms aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2014 

56 Nedelsk - 2014 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2014 

55 Kretingos rajono nevyriausybinių 

organizacijų ir savivaldos dialogo 

skatinimas 

Skatinti Kretingos rajono nevyriausybines organizacijas 

bendradarbiauti tarpusavyje ir su vietos savivalda 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2014 

54 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2013 

53 Stabdykime smurto ratą - 6 Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2013 

52 Savanorystės ugdymas Vakarų Skatinti savanorišką veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų LR Socialinės apsaugos ir 2013 



Lietuvos regione bendradarbiavimą ir savanoriškos veiklos populiarinimą Klaipėdos 

apskrityje 

darbo ministerija 

51 Nedelsk - 2013 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2013 

50 Darnios šeimos ugdymas Skatinti Kretingos rajone gyvenančias šeimas kurti pozityvius 

tarpusavio santykius 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2013 

49 Jaunųjų lyderių mokykla „Tau, 

mergaite“ 

Supažindinti mergaites su lyderystės ir lyčių lygybės principais, 

skatinti pasitikėjimą savimi 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2013 

48 Specializuotos pagalbos centras Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2012 

47 Stabdykime smurto ratą - 5 Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2012 

46 Klaipėdos apskrities 

nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimas ir savanoriškos 

veiklos populiarinimas 

Skatinti savanorišką veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimą ir savanoriškos veiklos populiarinimą Klaipėdos 

apskrityje 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2012 

45 Šeimos tarpusavio santykių 

stiprinimas 

Skatinti Kretingos rajone gyvenančias šeimas kurti pozityvius 

tarpusavio santykius 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2012 

44 Nedelsk - 2012 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2012 

43 Keliaujame į užsienį - verslo 

potencialo suvienijimas abipus 

sienų 

Padėti nedideles įmones turinčioms verslininkėms plėsti savo 

verslą, spręsti problemas, susijusias su įžengimu į naujas rinkas 

Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programa 

2011-2013 

42 Stabdykime smurto šeimoje ratą Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

Global Fund for Women 2011 

41 Stabdykime smurto ratą - 4 Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2011 



informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

40 Europos savanoriškos veiklos 

metai Kretingoje 

Skatinti piliečių savanorišką veiklą ir gerinti šios veiklos kokybę 

Kretingos rajone 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2011 

39 Nedelsk - 2011 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2011 

38 Stabdykime smurto ratą - 3 Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2010 

37 Nedelsk - 2010 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2010 

36 Pietų Baltijos regionas - zona be 

smurto   

Sukurti ilgalaikius ryšius tarp institucijų, dirbančių smurto prieš 

moteris mažinimo srityje Pietų Baltijos regione 

Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programa 

2009-2011 

35 Kretingos rajone gyvenančių 

našlių, vienišų ir daugiavaikių 

motinų socialinės atskirties 

mažinimas 

Sumažinti Kretingos rajono kaimuose gyvenančių našlių, vienišų ir 

daugiavaikių motinų socialinę atskirtį 

Global Fund for Women 2009 

34 Stabdykime smurto ratą - 2 Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2009 

33 Šeima amžių sandūroje Padėti Kretingos rajono šeimoms atgaivinti amžių sandūroje 

nykstančias tradicijas, užtikrinančias visavertį šeimos 

funkcionavimą 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2009 

32 Dešimties metų veiklos štrichai Pažymėti Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro 

jubiliejinę sukaktį ir apibendrinti iki šiol nuveiktus darbus bei 

numatyti tolimesnės veiklos kryptis 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2009 

31 Nedelsk - 2009 Mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų 

susirgimus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2009 



30 Kretinga: vakar, šiandien, rytoj Skatinti autentiško Kretingos krašto kultūros paveldo išsaugojimą ir 

perdavimą jaunajai kartai, pristatant Kretingos rajono kaimo 

bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, 

puoselėjančias kultūrą, Kretingos rajono gyventojams 

LR Kultūros ministerija 2008 

29 Kaimo bendruomenių popietės: 

Lisabonos sutartyje mūsų dabartis 

ir ateitis 

Suteikti Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariams žinių apie 

Lisabonos sutartį ir paaiškinti, kuo ji bus reikšminga Lietuvos 

piliečių dabarčiai ir ateičiai 

LR Užsienio reikalų 

ministerija 

2008 

28 Stabdykime smurto ratą Mažinti Vakarų Lietuvos regione smurtą prieš moteris artimoje 

aplinkoje, teikiant joms kokybišką pagalbą ir organizuojant 

informacines kampanijas, skirtas smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2008 

27 Kretingos rajono kaimuose 

gyvenančių našlių, vienišų ir 

daugiavaikių motinų socialinės 

atskirties mažinimas 

Sumažinti Kretingos rajono kaimuose gyvenančių našlių, vienišų ir 

daugiavaikių motinų socialinę atskirtį 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2008 

26 NVO – 2008 Stiprinti Kretingos miesto ir rajono nevyriausybines organizacijas, 

ugdant jų narių gebėjimus pristatyti  

savo veiklą ir idėjas bei megzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2008 

25 Nedelsk Skatinti moteris susirūpinti savo sveikata, išmokti krūtų savityros, 

sužinoti apie krūtų vėžio simptomus ir gerybines krūtų ligas 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2008 

24 Rodos ir vargo nebuvo Pagerbti Kretingos rajono daugiavaikes motinas, užauginusias ir 

išauklėjusias vaikus 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2008 

23 Gyvenu su pasaka Diegti vaikams lietuvių liaudies pasakose puoselėjamas vertybes Kretingos moterų 

informacijos ir mokymo 

centras 

2008 

22 Lyčių lygybės principų 

įgyvendinimas kaimo 

bendruomenėse 

Paruošti ir įgyvendinti lyčių lygybės studijų programą, skirtą 

Kretingos rajono kaimo bendruomenių lyderiams, siekiantiems 

lyčių lygybės principų įgyvendinimo kaimo bendruomenėse ir 

efektyvaus  

dalyvavimo sprendimų priėmimo procese bei nusistovėjusių 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba 

2007 



stereotipų lyčių atžvilgiu keitimo 

21 Savanorių švietimas – pilietiškumo 

ugdymo mokykla 

Sukurti ir įgyvendinti savanorių mokymo programą, skirtą senyvo 

amžiaus moterims, siekiančioms  

tobulinti turimas žinias ir įgūdžius bei galinčioms ir norinčioms, 

aktyviai bei efektyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime 

Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo ir informavimo 

centras 

2007 

20 Lygios galimybės visiems Paruošti lygių galimybių ekspertus darbui su socialinę atskirtį 

patiriančiais Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariais 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2007 

19 Skudurinės Onutės sugrįžimas Mokyti vaikus saugaus gyvenimo namuose, mokykloje ir gatvėje, 

panaudojant lietuvių liaudies išmintį 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2007 

18 Grįžk į gyvenimą be smurto Padėti vyrams, norintiems pakeisti savo smurtinį elgesį ir sugrįžti į 

normalų šeimyninį gyvenimą, suteikiant jiems kompleksinę 

socialinę pagalbą 

LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2006 

17 Nevyriausybinių organizacijų idėjų 

ir veiklos mugė  

Pristatyti visuomenei kultūros ir meno vertybes, panaudojant 

naujausias informacines technologijas 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2006 

16 EQUAL greitkelis: vystymo 

bendrija Klaipėda - Vilnius 

Skatinti atvirą darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos 

ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais, kuriant vystymo 

bendrijos pagrindu adaptyvią, save papildančią, besimokančią ir 

mokinančią platformą, išbandant ir pritaikant inovatyvias 

užimtumo skatinimo priemones, didinti tikslinių grupių užimtumo 

galimybes, vystant konceptualiai kuriamą platformą orientavimo ir 

konsultavimo, socializacijos bei informacinių komunikacijų 

kryptimis 

Europos bendrijų 

iniciatyva EQUAL 

2005-2007 

15 (Re-)integracija į darbo rinką 

Kretingos rajone 

Padėti Kretingos rajono nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui, 

žmonėms su negalia, žmonėms, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, 

moterims po vaiko priežiūros atostogų, vyresnėms nei 40 metų 

amžiaus moterims (re-)integruotis į darbo rinką per mokymus, 

keliant jų motyvaciją ir tobulinant bendruosius darbinius įgūdžius 

Europos bendrijų 

iniciatyva EQUAL 

2005-2007 

14 Mes esame Sustiprinti Kretingos rajono moterų nevyriausybines organizacijas Mama Cash 2005 

13 Jaunųjų lyderių mokykla „Tau, 

mergaite“ 

Keisti vaikystėje suformuotus stereotipus mergaičių atžvilgiu ir 

kurti lygiavertės partnerystės tarp vyrų ir moterų pagrindus, 

Global Fund for Women 2005 



naudojant pozityvius pavyzdžius 

12 Europos bendruomenei – Taip Skleisti informaciją Kretingos rajono kaimo bendruomenėse apie 

Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą 

Karališkoji Danijos 

ambasada 

2005 

11 Konferencija „Visavertė 

partnerystė“ 

Skatinti Kretingos rajono moteris aktyviai dalyvauti priimant 

sprendimus politiniame, ekonominiame 

ir socialiniame gyvenime, ugdyti demokratišką, pozityvią ir 

lygiateisiškumo principais pagrįstą aplinką 

Pasaulio banko atstovybė 

Lietuvoje 

2005 

10 Tiesiu pagalbos ranką Tau Padėti moterims, patyrusioms fizinį, psichologinį ir ekonominį 

smurtą šeimoje, suteikiant kompleksinę socialinę pagalbą 

Lygių galimybių plėtros 

centras 

2005 

9 Verslo mugė „Moteris ir verslas“ Skatinti Kretingos rajono moteris kurti ir plėtoti savo verslą Mama Cash 2004 

8 Labdaringa akcija „Gerumas 

gerumu sugrįžta“ 

Padėti Kretingos rajono socialiai remtinoms šeimoms ir propaguoti 

filantropijos idėjas 

Baltijos – Amerikos 

partnerystės programa 

2004 

7 Būkime kartu Mokyti vaikus ir tėvus bendrauti ir atrasti naujas laisvalaikio 

leidimo kartu formas, išnaudojant naujausių informacinių 

technologijų teikiamas galimybes 

LR Kultūros ministerija 2004 

6 Lyčių studijos kaimo moterims Suorganizuoti Kretingos rajono kaimo moterims mokymus lyčių 

lygybės tematika 

JAV ambasada 2003 

5 Nevyriausybinės organizacijos 

demokratiniame savivaldos 

procese 

Įgalinti Kretingos rajono nevyriausybines organizacijas būti 

jungiamąja grandimi tarp pilietinės visuomenės ir savivaldos 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2003 

4 Aktyvaus dalyvavimo 

bendruomenėje įgūdžių lavinimas 

Paruošti Kretingos rajono kaimo moterų savipagalbos centrų 

vadoves, per jas skatinant moteris aktyviai dalyvauti 

bendruomenės veikloje 

Baltijos – Amerikos 

partnerystės programa 

2002 

3 Vaikų iš nepilnų šeimų integracija į 

visuomenę 

Atkreipti visuomenės dėmesį į nepilnų šeimų socialines problemas Karališkoji Danijos 

ambasada 

2002 

2 Konferencija „Moteris amžių 

sandūroje“ 

Didinti Kretingos rajono moterų aktyvumą dalyvaujant 

visuomeniniame gyvenime ir sprendimų priėmimo procese 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

2002 

1 Kaimo moterų pasitikėjimo savimi 

ugdymas 

Įtraukti Kretingos rajono kaimuose gyvenančias ir socialinę atskirtį 

patiriančias moteris į socialinį gyvenimą 

Nyderlandų ambasada 2001 

 



 


