
 

Marijampolės apskrities vyrų krizių centro 

Veiklos ataskaita už 2019 metus 

 

Įžanga 
 

Asociacija Marijampolės apskrities vyrų krizių centras (toliau – MVKC) įkurta 2013 metais 

visuomenės iniciatyva. 

MVKC tikslas – teikti pagalbą ir kompleksines paslaugas regiono vyrams ir jų šeimos nariams 

atsidūrusiems gyvenimo krįžkelėje. 

MVKC veikla vykdoma remiantis nevyriausybinių organizacijų įstatymais bei Socialinių paslaugų 

katalogu ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nuostatomis. 

 2019 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su elgesio keitimosi programų vedimu Marijampolės 

administracijos panaudos būdu skirtose patalpose Varpo g. 13, Marijampolė, prevencine veikla bei 

visuomenės neapykantos skatinimu smurto apraiškoms. 

 Organizacijos veikla apima Marijampolės regiono rajonus bei savivaldybes nes yra pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Probacijos tarnyba ir administracijomis. 

Valdymas 
 

Visuotinis narių susirinkimas – 7 nariai. 
 

Vienasmenis vadovas 
Kopija tikra, turi prima facie galią



MVKC  ĮGYVENDINTAS  PROJEKTAS - „NE TEISTI, BET KEISTI“ 

PROJEKTĄ RĖMĖ – MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMININTRACIJA, BEI  SOCIALINĖS 

APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 

Projekto metu buvo vedamos 2 programos siekiantiems keisti smurtinė gyvenimo būdą. 

„DAVD“ programa - skirta asmenims smurtavusies prieš artimuosius lyties pagrindu. 

„AVEK“ programa - skirta asmenims smurtavusiems prieš artimuosius ne lyties pagrindu. 

Programose dalyvavo ne tik vyrai, bet ir moterys. 

 

DALYVAVIMAS 

 Spalio mėn. dalyvavome konferencijoje  kurią organizavo Vilniaus universitetas tema „Lyčių lygybė ir 

stereotipai“ 

 

Viešinimas 

Komunikacija MVKC interniatiniame puslapyje www.mvkc.eu.lt, bei Facebook paskyroje. 
Buvo sukurtos, pagamintos ir dalinamos skrajutės visuomenei bei projektų dalyvimas su informacija apie 

MVKC veiklą ir teikiamą pagalbą. 

Buvo bendrauta su „Miesto laikraštis“ žurnalistu, kuris uždavinėjo klausimus apie VKC veiklą ir po to parašė 

straipsnį apie MVKC. 

Buvo parašyta informacija Vyriausybei, Prezidentūros administracijai, ministerijoms bei Seimo narimas, 

komitetams ir komisijoms dėl finansavimo stokos ir jo sistemos nebuvoimo Lietuvoje. 

 

Projektai ir finansai 
 

Vykdytas projektas : „NE TEISTI, BET KEISTI“ 
 

Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus 

  Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 metus Suma, EUR 

1. Sutartis su Marijampolės savivaldybė 3 000 

2. Sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 10 000 

3. Viso 13 000 

Kopija tikra, turi prima facie galią

http://www.mvkc.eu.lt/
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