
 

 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRŲ KRIZIŲ CENTRAS 

2020 metų veiklos ataskaita 

 

Marijampolės apskrities vyrų krizių centras, veikiantis nuo 2013 metų su tikslu ne teisti, bet keisti, 

2020 metais vykdė elgesio keitimo programas  AVEK, bei DAVD. Šios programos yra adaptuotos 

Danijoje ir mums padovanotos 2013 metais mokymų metu. Mokymus organizavo ir projektą 

Nyderlandų-Šveicarų fondui pateikę dėl Vyrų krizių steigimo Lietuvoje, Kauno apskrities moterų 

krizių centro kolektyvas. Šio projekto dėka, Lietuvoje, buvo įsteigti 5 Vyrų krizių centrai: Utenoje, 

Šiauliuose, Kaune, Raseiniuose ir Marijampolėje. 

Centrai išsilaiko iš teikiamų projektų, labdaros, paramos ar gyventojų 1,2 procentų. Centruose 

paslaugas teikia psichologai, konsultantai, socialiniai darbuotojai, teisininkai. Be elgesio keitimosi 

programų teikiama pagalba vyrams, atsidūrusiems gyvenimo kryžkelėse, negebantiems atsakyti sau į 

kylančius klausimus ar praradus visavertiškumą, pilietiškumą ar gebėjimą blaiviai mastyti, 

priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų, žaidimų priklausomybių. 

Marijampolės apskrities vyrų krizių centras teikia pagalbą, informaciją, konsultavimą ne tik vyrams, 

bet ir jų artimiesiems neatsižvelgiant į socialinę padėtį, išsilavinimą, politines ar religines pažiūras, 

įsitikinimus iš Šakių, Vilkaviškio rajonų, Marijampolės, Kazlų Rūdos bei Kalvarijos savivaldybių. 

Smurtinio elgesio keitimosi programose dalyvauja ir moterys, nes nėra moterų organizacijų, kurios 

turi tokias programas. 

Elgesio keitimosi programa „DAVD“ skirta asmenims, smurtavusiems artimoje aplinkoje lyties 

pagrindu (prieš sutuoktinę-į, sugyventinę-į, partnerę-į).  Šios programos metu vyksta pirmi 3 

individualūs susitikimai po 2 val. vieną kartą savaitėje (viso 6 val.). Po to, šie asmenys dalyvauja 10 

grupinių susitikimų po 2.5 val., (viso 25 val.) ir pabaigai, apžvelgti bei įvertinti asmenų programos 

įsisavinimą, padarytus pokyčius vyksta dar 2-3 individualūs pokalbiai po 2 val. (viso 4-6 val.). Tokiu 

būdu, elgesio keitimosi programa užtrunka vienam asmeniui iki 37 val. COVID-19 karantino metu, 

specialistai dirbo asmeniškai su kiekvienu asmeniu nuotoliniu būdu: telefonu arba el. paštu su 

asmeniniais telefonais bei kompiuteriais, naudojo kompiuterius ir elektrą, susikūrė darbo vietą savo 

namuose. Kadangi 1 val. darbuotojų įkainis 25 Eur., tai vienam žmogui turi būti skiriama 925 Eur. 

Kopija tikra, turi prima facie galią



Čia neįskaičiuota konsultanto, bei teisininko atlygis. Šių specialistų 1 val. x 15 Eur. Deja, tokių lėšų 

nebuvome gavę, tad, specialistai šiais metais dirbo beveik savanoriškais pagrindais. Buvo skirtas 

finansavimas 3 500 eurų iš Marijampolės savivaldybės, bei 1500 eurų iš Kazlų Rūdos savivaldybės -  

veiklai organizuoti, o ne atlygiui už darbą. 1000 Eur. buvo gautas iš Lietuvos Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos iš  pagalbai NVO teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu.  

Už gautas lėšas buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris bei sukurtas internetinis puslapis 

www.marvyrukr.lt. Šios priemonės svarbios organizacijos viešinimui bei komunikavimui su klientais 

paslaugoms teikti. Tad, 2020 metų finansavimą sudarė  6 000 Eur . 
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Dalyvavo smurtinio elgesio keitimo programoje
bei gavo paslaugas per 2020 metus asmenys

Marijampolė Kalvarija Villkaviškis Kazlų Rūda
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Dalyvavo programose pagal lytį

Vyrų Moterų
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DAVD 24

AVEK 28 

Dalyvavo programose

AVEK DAVD

Konsultanto
6 asm. 30 val.

Psichologo
52 asm. 1180 

val.

Teisininko
4 asm. 9 val.

Suteiktos pagalbos asmenims

Konsultanto Psichologo Teisininko

Int. Puslapis – www.marvyrukr.lt 

El.pšt. – marvkc3@gmail.com 

Adresas - Varpo g. 13, Marijampolė 

Tel/ + 370 678 72262 

Kopija tikra, turi prima facie galią



 

Buvo dalyvauta akcijoje „16 pasipriešinimo dienų prieš smurtą prieš moteris“ kuri vyksta nuo 

gruodžio mėn. 25 d. iki gruodžio 10 d Tarptautinės žmogaus teisių gynimo dienos visame 

pasaulyje, demonstruojant stendą Marijampolės miesto centre. 

Kopija tikra, turi prima facie galią
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