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Įvadas ir metodologija 

 

Trečiųjų šalių piliečių integracijos gerųjų patirčių adaptavimas Lietuvai rėmėsi keliais 

pagrindiniais aspektais:  

 Regioninė svarba (tikslas – apimti kuo platesni pavydţiu spektrą iš skirtingų ES 

valstybių narių); 

 Kokybinė svarba (atrinkti praktikas, kurios pasiţymėjo veiksmingumu ir 

efektyvumu); 

 Pritaikomumo svarba (atrinkti praktikas, kurios, atsiţvelgiant į Lietuvos 

imigracijos struktūrą ir TŠP integracijos prielaidas, būtų lengviausiais 

pritaikomos/adaptuojamos).  

Tikslas – remiantis regioniniu, kokybiniu ir pritaikomumo aspektais, aprašyti ir 

adaptuoti trečiųjų šalių piliečių gerąsias integracijos patirtis.  

 

Uždaviniai – 1) atrinkti gerąsias trečiųjų šalių piliečių integracijos patirtis; 2) aprašyti 

gerąsias trečiųjų šalių piliečių integracijos patirtis; 3) adaptuoti gerąsias trečiųjų šalių 

piliečių integracijos patirtis.  

 

Šaltiniai – Pagrindinė šaltinių bazė – Europos (trečiųjų šalių piliečių) integracijos 

svetainė. Europos integracijos interneto svetainė (EWSI) skirta migrantų integracijos 

politikai ir praktikai, dalijantis sėkminga patirtimi, kviečiant  bendradarbiauti 

suinteresuotas šalis ir pilietinės visuomenės organizacijas ES. EWSI atvira visiems ir 

suteikia galimybę lankytojams dalytis gerąja patirtimi, atrasti naujų galimybių, ieškoti 

galimų projekto partnerių, suţinoti ES, nacionalines ir vietos naujienas bei palaikyti ryšį 

su ES integracijos bendruomenės nariais. Europos integracijos interneto svetainė yra 

migrantų integracijos specialistus ir politikus jungianti grandis. Joje pateikiama 

kokybiška informacija iš visos ES, skatinama integracijos specialistų veikla (plačiau, ţr. 

http://ec.europa.eu/ewsi/). 

 

Iš viso buvo pasirinktos 10 skirtingos gerosios trečiųjų šalių piliečių integracijos 

praktikos iš skirtingų ES valstybių narių. 

 

http://ec.europa.eu/ewsi/
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Trečiųjų šalių piliečių gerųjų integracijos praktikų adaptavimas 

 

 

1. INTEGRACIJOS POLITIKOS IR NAUJŲ PILIEČIŲ FORUMAS 

Šalis Italija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Turino (Italija) septintojoje apygardoje 2011 metais nuspręsta 

suorganizuoti “Integracijos politikos ir naujų piečių forumą”, kuris 

rėmėsi septintu pagrindiniu bendruoju principu dėl imigrantų integracijos 

politikos Europos Sąjungoje: “Daţnai pagrindiniu integracijos 

mechanizmu tampa imigrantų integracija tarp valstybių narių piliečių. 

Imigrantų ir valstybių narių piliečių tarpusavio ryšį stiprina: bendri 

forumai, tarpkultūriniai dialogai, švietimas apie imigrantus ir jų kultūras 

bei gyvenimo sąlygų mieste gerinimas.”  

Iššūkiai ir 

tikslai 

Vienas iš tankiausiai (procentaliai) Turino apgyvendintų rajonų yra nr. 7.  

Remiantis septintuoju pagrindiniu imigrantų integracijos politikos 

Europos Sąjungoje bendruoju principu forumo tikslai yra:  

 skatinti ilgalaikį tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, siekiant 

išvengti ir išspręsti vietinius tarpkultūrinius ir socialinius 

konfliktus; 

 stiprinti ţmonių ir organizacijų tinklą ir projektų koordinavimą; 

 identifikuoti problemas vadovaujantis principu “Nedaryk to uţ 

mus, daryk su mumis – Nieko apie mus be mūsų”; 

 organizuoti sąmoningumo didinimo kampanijas ir renginius, 

kurie leistų visiems piliečiams gauti informaciją apie migraciją ir 

integraciją bei supaţindintų su būdais, kuriais jie gali dalyvauti 

integracijos procese; 

 rinkti vietos lygmens duomenis apie migrantų integraciją ir 

socialinės sanglaudos politiką;  

 organizuoti šventes ir kultūrinius vakarus; 

 sutelkti migrantų bendruomenes; 

Kaip geroji 

praktika 

veikia? 

“Integracijos politikos ir Naujų gyventojų Forumas” yra dialogo 

platforma imigrantams, piliečiams, asociacijų nariams, kurie yra Turino 

savivaldybės gyventojai. Norėdami dalyvauti forumo mėnesiniuose 

susirinkimuose gyventojai turėjo uţpildyti prašymų anketas. Šiuo metu 

yra 94 dalyviai (asociacijų lyderiai/piliečiai). Susirinkime aptariamos 

problemos yra pasiūlomos dalyvių arba koordinatoriaus. 

Rezultatai Į forumą uţsiregistravo 97 politinės asociacijos ir 15 piliečių. 

Suorganizuota daug vietinių renginių kartu su migrantų 

bendruomenėmis.  

Vertinimas Integracijos politikos ir naujų gyventojų Forumas laikytas vienu iš 

geriausių metodų skatinti migrantų integraciją, todėl Forumas pakviestas 

dalyvauti Europos Migruojančios Integracijos Akademijos (Europos-
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Sąjunga-MIA) rezultatų pristatyme, skirtame skirtingų Europos miestų 

integracijos politikos sustiprinimui. 

Naudos 

gavėjai 

Migrantų bendruomenės, migrantai, tarpkultūrinės asociacijos bei 

vietiniai Italijos ir uţsienio gyventojai. 

Finansavima

s 

Turino savivaldybės fondai ir savanoriškas darbas. 

Internetinis 

puslapis 

http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa

gina/1413  

Pritaikomum

as Lietuvoje 

Pastebėtina, kad panašaus pobūdţio priemonės yra taikomos Lietuvoje. 

Kaip pavyzdį galima pateikti projektą „Migracijos informacijos ir 

bendradarbiavimo platforma“ (Europos fondo trečiųjų šalių piliečių 

integracijai 2011 m. metinė programa), kurio tikslas – sukurti 

kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, 

koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą. Ši sistema apimtų, skatintų ir 

palengvintų efektyvesnį tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įvairiose trečiųjų 

šalių piliečių integracijos srityse dirbančių kompetentingų valstybinių ir 

mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų 

grupių bei asmenų dialogą per glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir 

ryšių palaikymą.  

 

Vis dėlto, atsiţvelgiant į gerąją praktiką „FORUM OF INTEGRATION 

POLICIES AND NEW CITIZENS‟ galima teigti, kad „Migracijos 

informacijos ir bendradarbiavimo platforma‟ apima siauresnį veiklos 

lauką, todėl pritaikant tokio pobūdţio praktikas Lietuvoje, 

rekomenduotina įtraukti didesnį spektrą suinteresuotų institucijų, trečiųjų 

šalių piliečių, migrantų organizacijų atstovų ir daugumos visuomenę.  

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos, mokslinių tyrimų institutai ir migrantų organizacijos 

(pabrėţtinas tarp-institucinis bendradarbiavimas).   

 

  

http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1413
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1413
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2. GERI RYŠIAI 

Šalis Švedija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Projektas siekia kovoti su rasizmu, ksenofobija ir priešiškumu 

kitataučiams bei skatinti gerus ryšius tarp skirtingų bendruomenių. 

Projektas taip pat siekia nustatyti „Gerų ryšių“ apibrėţimą, išskirti 

„Gerus ryšius“ skatinančius indikatorius ir išbandyti juos; taip pat 

viešinti šių indikatorių veiksmingumo rezultatus Švedijoje ir kitose 

Europos Sąjungos šalyse. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Projektas surinko informaciją apie pasiruošimą kovojant su 

ksenofobiškomis nuostatomis ir panašiais veiksmais; projektas taip pat 

akcentavo kovos prieš ksenofobiją svarbą vietos lygmenyje. Iššūkis, su 

kuriuo susidūrė projektas – ţinių trūkumas apibrėţiant ir identifikuojant 

ksenofobiškas nuostatas ir veiksmus. 

Kaip geroji 

praktika 

veikia? 

Projektas siekia nustatyti „Gerų ryšių“ tarp skirtingų bendruomenių 

apibrėţimą, išskirti „Gerus ryšius“ skatinančius indikatorius ir išbandyti 

juos; taip pat viešinti šių indikatorių veiksmingumo rezultatus Švedijoje 

ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Gerų ryšių indikatoriai yra pagrįsti 

metodika, publikuota Jungtinėje Karalystėje 2010 m. (pavyzdţiui, Gerų 

Ryšių Matavimo Struktūra).  

 

Indikatorių turinys yra pagrįstas keturiais matmenimis: 

 Poţiūriai; 

 Asmeninis saugumas; 

 Sąveika su kitais asmenimis ir institucijomis; 

 Dalyvavimas ir įtaka. 

Rezultatai Antirasistinės organizacijos EXPO pranešimas, kuris bendrais bruoţais 

apibrėţia Gerų Ryšių darbo pavyzdţius Švedijos 

savivaldybėse:http://expo.se/www/download/Expo_Good_Relations_skr

ift.pdf  

Vertinimas Neparengta 

Naudos 

gavėjai 

Bet kuri grupė, patirianti ksenofobines nuostatas 

Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Pagrindinių teisių ir 

Pilietybės paramos programos. 

Internetinis 

puslapis 

http://www.intermin.fi/sv/utveckling/good_relations 

Pritaikomum

as Lietuvoje 

Tokio pobūdţio projektai Lietuvos imigracijos ir TŠP integracijos 

kontekste yra itin aktualūs. Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvoje vyrauja 

labiau neigiamas nei teigiamas imigracijos (o kartu ir imigrantų) įvaizdis 

(nepaisant nedidelio uţsieniečių skaičiaus, kuris šiuo metu neviršija 1 

proc. nuo bendros populiacijos). Iš vienos pusės visuomenėje vyrauja 

http://expo.se/www/download/Expo_Good_Relations_skrift.pdf
http://expo.se/www/download/Expo_Good_Relations_skrift.pdf
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nekintanti nuostatų hierarchija traktuojant skirtingas socialines grupes, 

tačiau iš kitos pusės visuomenė nėra gerai informuota apie imigrantų 

gyvenimą; galima teigti, kad apie tarptautiniame ir nacionaliniame 

lygmenyje vykstančius imigracijos procesus visuomenė taip pat ţino 

nedaug. Be to, visuomenei trūksta informacijos apie Lietuvoje 

gyvenančius imigrantus. Visuomenės informavimo priemonės – bene 

svarbiausia ir labiausiai paplitusi visuomenės kontaktų su imigrantais 

forma. Poţiūriui imigrantų atţvilgiu didesnės reikšmės iki šiol turėjo ne 

socialiniai ryšiai (tiesioginiai kontaktai ir patirtys), bet ţiniasklaidos 

teikiama informacija ir viešajame diskurse vyraujančios nuostatos. 

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos, valstybinės institucijos, mokslinių tyrimų institutai ir 

migrantų organizacijos (pabrėţtinas tarp-institucinis 

bendradarbiavimas).   

 

  



7 
 

 

3. REGIONINĖS BENDRUOMENĖS INFORMACIJA ATVYKĖLIAMS 

Šalis Švedija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

„Jei jūs neseniai gavote gyvenamosios vietos leidimą ir gyvenate 

Stokholme, ši interneto svetainė yra kaip tik jums.“ Interneto svetainė 

http://nyistockholm.se/engelska/ yra gidas, padedantis surasti 

informaciją apie tai kaip Švedijos bendruomenės dirba integracijos 

srityje ir su kuo imigrantams reikia susisiekti iškilus įvairiausiems 

klausimams. Interneto svetainė, skirta bendruomenių informavimui, 

susideda iš trijų dalių:  

 Pagrindinė faktinė informacija, kurią sudaro dialogų 

mokymai, akcentuojantys šias kasdienes temas: darbas, 

apgyvendinimas, išsilavinimas, sveikatos prieţiūra, įstatymai 

ir teisingumas; 

 Tarpusavio supratimo skatinimas (su patyrusiais 

korepetitoriais). Didţiausias dėmesys skiriamas ţmogaus 

teisėms, lygioms galimybėms, šeimai, įsikūrimo procesui ir 

kt.; 

 Nuodugni informacija apie įvairias valdţios institucijas: 

centrinę, regioninę ir vietinę. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Projekto tikslas – išvystyto modelio sukūrimas, kuris uţtikrintų, kad 

bendruomenės informacija būtų lengvai pasiekiama naujiems 

imigrantams. Siekiama, kad atvykėliai gautų vienodą ir tinkamą 

viešąją informaciją (nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje jie 

apsigyvena) bei greičiau įsitvirtintų švediškoje visuomenėje ir darbo 

rinkoje. 

 

Pagrindiniai  iššūkiai:  

 Darbas su informacija ir metodikos kūrimas uţėmė daugiau 

laiko nei buvo planuota;  

 Darbas/talpinama informacija svetainėje vėlavo; 

 Bendradarbiavimas su valdţios organais nebuvo sklandus. 

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Informacija naujai atvykstantiems imigrantams apie tai, kaip veikia 

Švedijos visuomenė, yra prieinama daugybe skirtingų kalbų. 

Norėdami skaityti informaciją pasirinkta kalba, reikia pasirinkti 

skirtingas funkcijas tinklalapyje. Visa informacija yra pateikta PDF 

formatu (ir su galimybe norimą informaciją atsisiųsti).  

Rezultatai Bendras projekto tikslas – regioninis modelis, skirtas teikti kokybišką 

informaciją imigrantams. Visos šalies savivaldybės buvo informuotos 

apie šį modelį; taip pat buvo pasiūlyta prie jo prisijungti. Naujai 

atvykę migrantai į Stokholmą gauna vienodą aukštos kokybės 

http://nyistockholm.se/engelska/


8 
 

informaciją. Vietos valdţios institucijos gali pateikti informaciją 

pagal individualius poreikius, o ne pagal bendrus savivaldybių 

poreikius. Valdţios institucijos ir kiti suinteresuoti asmenys gauna 

išteklius (informacijos teikimo kanalą), kuriais gali pasiekti tikslinę 

auditoriją bei įgauti daugiau informacijos apie ją.  

Vertinimas Tinklapis www.nyistockholm.se buvo perţiūrėtas 2012 m. sausio – 

balandţio mėnesiais. Po šios perţiūros buvo pasiūlyti tobulinimai, 

susiję su efektyvesniu informacijos pateikimu, uţtikrinančiu geresnį 

informacijos prieinamumą. 

Naudos gavėjai Naujai atvykę Stokholmo regiono imigrantai.  

Finansavimas Stokholmo savivaldybės ir Europos pabėgėlių fondas. 

Internetinis 

puslapis 

http://nyistockholm.se/engelska/  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje įgyvendina kelios NVO. 

Pavyzdţiui, Lietuvos Raudonojo Kryţiaus Draugija įgyvendina 

projektą ‚Info centras migrantams„, kurio tikslas – palankesnių 

galimybių trečiųjų šalių piliečiams naudotis viešomis bei privačiomis 

paslaugomis kūrimas, teikiant jiems tiesiogines konsultacijas ir 

informaciją, supaţindinant su Lietuvos visuomene. Teikiamomis 

paslaugomis siekiama uţpildyti TŠP informacines spragas, 

palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje 

kokybę. Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių 

piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies 

gyvenime, susipaţinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, 

tradicijomis, uţsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. 

Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų 

integracijai Lietuvoje. 

 

Kitas pavyzdys – Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“, 

kurio tikslas – didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos 

kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams. Projekto projektas 

„Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS“ veiklos: Lietuvių 

kalbos kursų organizavimas, Pilietinio raštingumo ugdymo 

programos įgyvendinimas rusakalbiams, anglakalbiams, Socialinio 

darbuotojo konsultacijų teikimas, Darbo klausimais konsultacijų 

teikimas, Teisinių konsultacijų teikimas, Konsultacijų verslo steigimo 

ir organizavimo klausimais teikimas, Konsultacijų migracijos 

klausimais teikimas, Sveikatos ugdymo uţsiėmimų organizavimas,  

Meno terapijos  per savęs paţinimo ugdymą/si organizavimas, 

Mokymų kelių eismo taisyklių klausimais organizavimas, kt.  

 

Atsiţvelgiant į gerąją praktiką REGIONAL COMMUNITY 

INFORMATION FOR NEWCOMERS, nevyriausybinėms 

organizacijoms Lietuvoje būtų tikslinga bendradarbiauti su 

valstybinėmis institucijomis tiek vietos, tiek nacionaliniame 

lygmenyse. Šiuo metu tokio pobūdţio bendradarbiavimo trūksta.  

http://nyistockholm.se/engelska/
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Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti 

nevyriausybinės organizacijos ir valstybinės institucijos (pabrėţtinas 

tarp-institucinis bendradarbiavimas).   
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4. ISLAMO FORUMAS 

Šalis Vokietija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Konferencija (forumas) organizuojama Vidaus reikalų ministerijos 

pagalba. Siekiama sukurti taip vadinamą „saugią erdvę“ dialogui ir 

bendriems veiksmams, norint apibrėţti ir pagerinti santykius tarp 

skirtingų (musulmoniškų ir ne musulmoniškų) organizacijų/institucijų 

(Ramalingam 2013). Forumas („saugi erdvė“) yra sukurtas kaip 

platforma, kurioje aptariami musulmonų bendruomenėms ir valstybės 

pareigūnams kylantis aktualūs klausimai ir problemos. Forumo 

organizatoriai tikisi, kad platforma paskatins ryšių tarp valstybinių 

institucijų ir musulmoniškų organizacijų kūrimą; taip pat padidins 

skirtingų organizacijų ir institucijų tarpusavio pasitikėjimą (tiek visoje 

šalyje, tiek Vokietijos musulmonų bendruomenėje).  

Iššūkiai ir 

tikslai 

Forumas buvo surengtas 2006 m., siekiant paţymėti pripaţinimą, kad 

musulmonai Vokietijoje yra antra pagal dydį religinė grupė. Forumas 

buvo sukurtas siekiant spręsti musulmonams kylančias problemas ir 

gerinti musulmonų organizacijų bei valstybės santykius. 

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Forumo tikslas – sukurti naują atstovaujamąjį organą Vokietijos 

musulmonams, kuris skatintų dialogą siekiant spręsti klausimus, 

susijusius su islamo grupėmis Vokietijoje. Buvo registruota apie 30 

forumo dalyvių, įskaitant pagrindines musulmonų organizacijas, 

lyderius, senatorius, vyresniuosius saugumo ir policijos pareigūnus 

(įskaitant Vokietijos ţvalgybos tarnybą). 

Rezultatai Forumas bendruomenėms įrodė, kaip svarbu yra susitelkti konkrečių 

klausimų sprendimui: „Musulmonų bendruomenės Berlyne nebuvo taip 

gerai organizuotos lobistinių grupių, kaip kitos maţumų grupės, o 

Islamo Forumas parodė musulmonams, kaip svarbu susiburt į bendrą 

dialogą ir imtis veiksmų.“ (Ramalingam 2013). Forumas įgalino 

savivaldybes įrodyti, kad vietos valdţia vertina dialogą su 

bendruomenėmis. Tai yra patvirtinimas, kad vyriausybė ėmėsi 

priemonių siekiant sukurti geresnę aplinką islamui Vokietijoje. Taip pat 

akcentuojama pagrindinė Forumo teigiama savybė: „Berlyno Senato 

parama prisidėjo prie pasitikėjimo ir supratimo tarp musulmonų 

bendruomenių ir vietos valdţios stiprinimo. Tai rodo, kad vietos 

valdţia yra pasiruošusi spręsti aktualias problemas ir padėti 

imigrantams iš musulmoniškų šalių. Akcentuojama, kad pasitikėjimo ir 

supratimo tarp musulmonų bendruomenių ir vietos valdţios stiprinimas 

buvo lėtas, bet svarbus procesas (Ramalingam 2013). Šis procesas 

laikytinas svarbiausiu projekto rezultatu, turinčiu ilgalaikį teigiamą 

poveikį tarpkultūrinės koegzistencijos stiprinimui šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

Vertinimas Integracija: kas veikia? Tyrimo ataskaita. Strateginio dialogo institutas. 

(Ramalingam, V. (2013).  

Galima rasti: http://www.strategicdialogue.org/Integration_Report.pdf 



11 
 

Naudos gavėjai „Islamo Forumas prisideda prie geresnio tarpusavio supratimo, nors, 

palaipsniui statomas pasitikėjimas ir supratimas nebus lengvai 

išmatuojamas.“ Vidhya Ramalingam (2013) komentuoja, kad forumo 

nauda yra platesnė nei buvo planuojama, kadangi forumas puoselėja 

santykių tarp musulmonų ir valstybinių institucijų skatinimą ir 

tarpusavio pasitikėjimo/supratimo didinimą, kuris stabilizuoja 

bendruomenes. Akcentuojama, kad piliečiai jaučia, jog „jie patys turi 

investuoti į sistemą, nes jie jaučia turintys balsą ir yra pripaţinti 

sistemos“.  

Finansavimas Vidaus Reikalų Ministerija (Vokietija) 

Internetinis 

puslapis 

http://www.strategicdialogue.org/Integration_Report.pdf  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Nors Lietuva imigrantams iš musulmoniškų šalių kol kas nėra patraukli 

imigracijos tikslo šalis, ekonominio pakilimo metais (2006–2008 m.) 

buvo galima diskutuoti apie pastebimai išaugusią imigraciją iš Turkijos 

(2008 m. turkai buvo trečia pagal dydį darbo imigrantų grupė 

Lietuvoje). Statistinių duomenų analizė rodo, kad kartu su darbo 

imigracija taip pat didėjo turkų šeimos, studijų ir teisėtos veiklos 

imigracija (Ţibas 2012). Taigi, atsiţvelgiant į imigracijos struktūrą 

Lietuvoje galima teigti, kad tokio pobūdţio projektai yra itin aktualūs, 

ypač atsiţvelgiant į imigraciją iš kitų musulmoniškų kraštų. 

Pastebėtina, kad tokio pobūdţio projektų kol kas Lietuvoje įgyvendinta 

nebuvo. 

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos, valstybinės institucijos ir migrantų organizacijos 

(pabrėţtinas tarp-institucinis bendradarbiavimas).   

 

  

http://www.strategicdialogue.org/Integration_Report.pdf
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5. INTEGRACIJA PER SAVANORIŠKĄ DARBĄ – SAVANORIŲ 

ĮTRAUKIMAS Į SOCIALINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ PRAHOJE  

Šalis Čekijos Respublika 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Projekto tikslas yra įtraukti Čekijos Respublikoje gyvenančius 

migrantus į vietos savanoriškas veiklas ir savanorystę bendruomenės 

centruose, o įtraukimą panaudoti kaip įrankį lengvesnei integracijai ir 

migrantų įgalinimui. Specifiniai tikslai: 

 Nauja socialinė veikla sinjorams; 

 Uţsieniečių, gyvenančių Prahoje, įtraukimas į savanorystę ir 

kitas socialines bei kultūrines bendruomenės veiklas; 

 Daugiakultūrinio ir kartų dialogo parama; 

 Savanorystės skatinimas; 

 Bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėmis ir NVO Prahoje. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti Čekijos Respublikoje 

gyvenančių imigrantų savanorystės potencialą ir pagerinti Prahoje 

gyvenančių sinjorų socialines veiklas (ypatingai 2 ir 4 Prahos 

rajonuose). 

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Potencialūs savanoriai (daugiausiai nuolatinai Prahoje gyvenantys 

imigrantai) praneša, kad nori savanoriauti NVO. Tuomet NVO padeda 

jiems rasti savanorių centrą, kuriame jie gali pradėti veiklą. Savanoriai 

teikia šias paslaugas: 

 Asmeninė pagalba vyresnio amţiaus ţmonėms; 

 Reguliarus fizinis aktyvumas: mankšta ir joga sinjorams ir 

plačiajai visuomenei; 

 Kultūros, švietimo ir laisvalaikio veiklos: paskaitos apie 

migrantų šalis, maisto gaminimas kartu, amatų dirbtuvės, anglų 

kalbos kursai sinjorams Prahos 2 rajone, rusų kalbos pamokos 

darbuotojams ir savanoriams Prahos 4 rajone, kt.  

  

Rezultatai 2013 metais projekte dalyvavo 65 savanoriai 18-74 metų amţiaus (10 

savanorių uţsiiminėjo reguliaria veikla senjorų centruose, o kiti 

savanoriavo individualiuose uţsiėmimuose). Iš viso dalyvių skaičius 

įvairiuose renginiuose buvo apie 400. Veiklos, kurias atliko savanoriai, 

apėmė paskaitas sveikatos temomis, paskaitas apie skirtingų šalių 

kultūras, amatų dirbtuves, anglų kalbos pamokas sinjorams, rusų kalbos 

pamokas sveikatos prieţiūros darbuotojams ir savanoriams ligoninėje, 

kt. 

Vertinimas Kokybinis vertinimas: reguliarūs susitikimai su savanoriais, vienas 

susitikimas su Prahos 2 rajono administracijos atstovais, vienas 

susitikimas su sinjorų centro vadovais Prahos 2 ir 4 rajonuose; 

stebimos diskusijos tarp savanorių ir klientų, kt.  
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Kiekybinis įvertinimas: veiklų skaičius projekto metu, dalyvių skaičius 

veiklose, savanorių skaičius. Visuomenės sveikatos specialistai iš 

pirmo Medicinos fakulteto Prahos Karolio universiteto dalyvauja 

konsultuojant senjorus dėl fizinio aktyvumo.  

 

Projektą labai gerai įvertino dalyviai bei visos į projektą įtrauktos 

organizacijos. Tačiau NVO neturi pakankamai išteklių, kad galėtų 

padidinti projekto mąstą (savanoriai patys priţiūri projekto 

koordinavimą ir finansavimą). Taigi NVO ne visada gali priimti 

dalyvauti visus savanorius į jų norimas veiklas. Nuolatinė prieţiūra yra 

labai svarbi.  

 

Projektas pritraukė Čekijos Respublikos ţiniasklaidos, valstybinių 

institucijų bei NVO dėmesį, kurios norėtų prisijungti prie projekto. 

Trumpas dokumentinis filmas „Elena“ ir projektas „INTEGRACIJA 

PER SAVANORIŠKĄ DARBĄ – SAVANORIŲ ĮTRAUKIMAS Į 

SOCIALINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ PRAHOJE“ laimėjo pirmąją 

vietą tarptautiniame konkurse „Migrantų akiratyje“ (2011). Projektas 

buvo nominuotas Nacionalinei premijai „Nadeţda“ uţ geriausią 

iniciatyvą migrantų integracijos srityje. 

Naudos gavėjai Per savanorišką darbą projektas padėjo skirtingos kilmės, amţiaus ir 

išsilavinimo migrantams prisitaikyti prie naujos socio-kultūrinės 

aplinkos, pašalinti bendravimo barjerą ir pagerinti kalbos įgūdţius, 

skatinti jų socialinį potencialą ir sukurti naujus profesinius ir 

socialinius ryšius.  

Finansavimas Projektas remtas Prahos 2 rajono 2011-2015 m. dotacijomis. 

Internetinis 

puslapis 

http://amiga-migrant.eu/  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Pastebėtina, kad panašaus pobūdţio projektas Lietuvoje jau yra 

įgyvendinamas. Pavyzdţiui, Tolerantiško Jaunimo Asociacija kartu su 

Mykolo Romerio universitetu ir Vilniaus afrikiečių bendruomene 

įgyvendino projektą „Multikultūrinis savanorytės centras (MSC): 

Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna“, kurio tikslas – 

sustiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, 

skatinti Lietuvos visuomenės ir trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP) 

bendradarbiavimą bei maţinti socialinę įtampą ir stereotipus, susijusius 

su trečiųjų šalių piliečiais. 

 

Vis dėlto paţymėtina, kad aptariamos gerosios praktikos tikslas buvo 

kiek kitos – nukreiptas ne į imigrantų ir daugumos visuomenės 

koegzistenciją konkrečiai, bet į socialines paslaugas apskritai, todėl 

įgyvendinant panašaus pobūdţio veiklas Lietuvoje būtų tikslinga 

akcentuoti ne atskirai trečiųjų šalių piliečių padėtį, bet bendrą 

visuomenės situaciją, kurioje TŠP uţima konkrečias pozicijas ir turi 

išteklių situaciją keisti.  

http://amiga-migrant.eu/
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Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos ir migrantų organizacijos.  
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6. MOKYMO PADĖJĖJAI MIGRANTAMS MOKINIAMS 

Šalis Čekijos Respublika 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Dviejų projektų „Uţsieniečiai kaip mokymo asistentai“ (kuris baigėsi 

birţelio mėn. 2013 m.) ir „Parama uţsieniečių įdarbinimui Prahoje“ 

(kuris prasidėjo liepos mėn. 2013 m.) tikslas buvo remti pedagoginių 

padėjėjų vaikų darţeliams  ir pradinėms mokykloms perkvalifikavimą 

ir uţimtumą. Mokymo padėjėjai, kurie atspindi tik dalį projekto 

veiklos, aptarnavo mokinių migrantų poreikius savo klasės aplinkoje, 

taip pat padėjo stiprinti santykius tarp mokinių, jų tėvų ir mokyklos. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Pedagogų padėjėjai kartais turėjo sunkumų integruotis mokyklose, 

tačiau galiausiai jų įtraukimas buvo sėkmingas.   

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Buvo sukurti perkvalifikavimo kursai. Juos sudarė pedagogikos ir Čekų 

kalbos kursai. Buvo pasirinktos mokyklos su didesniu migrantų 

mokinių skaičiumi. Iš pradţių projektas neįtraukė pedagoginių 

institucijų mokytojų, kaip tikslinės grupės, tačiau mokytojai galiausiai 

tapo viena iš svarbiausių remiamų grupių. Metodika buvo sukurta 

siekiant remti pedagogų padėjėjų įtraukimą į mokyklų bendruomenę; 

mokytojams bei padėjėjams buvo teikiama nuolatinė parama. 

Rezultatai 29 imigrantai buvo kvalifikuoti kaip pedagogų padėjėjai ir 22 buvo 

įdarbinti.  Mokyklos dţiaugėsi galimybe turėti pedagogų padėjėjus bent 

ribotą laikotarpį. Pedagogų padėjėjai kartais turėjo sunkumų integruotis 

mokyklose, tačiau galiausiai jų įtraukimas buvo sėkmingas.  Tai galima 

matyti iš šios vieno pedagogo asistento citatos: „Kai atvykome į 

mokyklą ir kalbėjome su mokytoju, jie pirmiausia išgirdo mūsų 

akcentą. Šiuo metu, projekto pabaigoje, jie pradeda mūsų 

klausytis“.Migrantų mokinių skaičius, kurie dalyvavo projekte, yra 

sunkiai apskaičiuojamas. 

Vertinimas Ilgalaikis pedagogų padėjėjų įtraukimas į mokyklas išlieka viena iš 

didţiausių problemų, nes dauguma mokyklų vis neapsisprendţia teikti 

prašymų gauti specialias dotacijas iš Švietimo ir mokslo ministerijos 

siekiant įdarbint pedagogų padėjėjus. Kai kurios mokyklos turėjo 

sunkumų įtraukiant pedagogų padėjėjus į veiklą, nes jų mokytojams 

reikėjo išmokti bendradarbiauti su jais klasėje. Pedagogų padėjėjams 

taip pat reikalinga nuolatinė parama. Galų gale, pedagogų padėjėjai 

galėjo padėti kitiems (ne imigrantų) mokiniams, nors jų specializacija 

buvo dirbti su mokiniais imigrantais. 

Naudos gavėjai Projektas rėmė: 1) migrantus su pedagoginiu išsilavinimu; 2) mokinius 

imigrantus; 3) mokytojus ir mokyklas. 

Finansavimas Europos socialinis fondas (OPPA) paremtas valstybės finansavimo ir 

Prahos savivaldybės lėšų. 

Internetinis 

puslapis 

 

http://www.meta-ops.cz/ukoncene-projekty#CAP  

http://www.meta-ops.cz/ukoncene-projekty#CAP
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Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Pastebėtina, kad tokio pobūdţio projektinė veikla Lietuvoje vis dar 

nėra įgyvendinta. Atsiţvelgiant į MIPEX (Migrantų integracijos 

politikos indeksas) rezultatus, tokie projektai Lietuvoje turėtų būti itin 

aktualūs.  

 

Analizuojant uţsieniečių vaikų švietimo galimybes teigiama, kad 

mokyklos yra maţiausiai pasiruošusios priimti imigrantų vaikus. Tam 

Lietuvos mokyklos neturi tinkamos bazinės infrastruktūros. Tyrimo 

autoriai daro išvadą, kad be konkrečių tikslinių integracijos politikos 

priemonių, kurios būtų taikomos visiems imigrantų vaikams 

skirtinguose mokymosi lygmenyse, potencialūs moksleiviai, galintys 

pasinaudoti privalomo mokymosi galimybėmis, lieka savo 

bendraamţių uţnugaryje (MIPEX 2011).  

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos ir mokyklos (pabrėţtinas bendradarbiavimo aspektas). 
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7. KARTU YRA GERIAU 

Šalis Liuksemburgas 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

„Kartu yra geriau“ projektas skirtas kovoti su prietarais prieš trečiųjų 

šalių piliečius. Projektas vykdytas nuo 2010 metų pradţios iki 2014 

 m. kovo pradinėse mokyklose. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Projektas kovojo su prietarais ir skatino kultūrų dialogą 

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Seminarai buvo vedami pagal teatro pjesę „Tėčio baimė 

uţsieniečiams“, kurią parašė vokiečių-turkų autorius Rafik Schami. 

Pjesėje aptariami stereotipai ir prietarai, todėl vaikai gali patys 

susiformuoti savo nuomonę. Didaktinė medţiaga buvo parengta ir 

platinama nuotraukų parodose bei skaitmeniniuose formatuose 

įvairiose šalyse. 

Rezultatai Susipaţinimas su skirtingomis kultūromis. 

Vertinimas Vertinimas buvo atliktas per diskusijas su vaikais ir klausimynus 

mokytojams.  

Naudos gavėjai 3 ir 4 klasės pradinės mokyklos vaikai.  

Finansavimas Europos Integracijos fondas ir OLAI (Office luxembourgeois de 

l'Accueil et de l'Intégration) 

Internetinis 

puslapis 

http://www.ikl.lu/ 

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Tokio pobūdţio projektai Lietuvoje yra aktualūs. Deja, projektinė 

veikla, nukreipta į kovą prieš neigiamus etninius stereotipus, Lietuvoje 

vis dar nėra išsikristalizavusi.  

 

Atsiţvelgiant į Lietuvoje atliktus visuomenės nuostatų tyrimus 

(plačiau, ţr.www.ces.lt) galima rekomenduoti labiau pabrėţti Lietuvoje 

gyvenančių TŠP kultūrinę įvairovę, įskaitant informaciją apie 

išpaţįstamas religijas (ne tik islamą). Šiuo atveju būtų prasminga 

atskleisti vidines TŠP grupių vidinę kultūrinę ir socialinę įvairovę. 

Šalia kultūrinės įvairovės taip pat būtų tikslinga siekti įveikti stereotipą 

apie TŠP kaip darbo imigrantus. Papildomai, būtų tikslinga taikyti tokią 

socialinę reklamą ar įvaizdţio apie TŠP kūrimo priemones, kurios 

atsiţvelgtų į skirtingus visuomenės sluoksnius. 

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti nevyriausybinės 

organizacijos, migrantų asociacijos ir mokslinių tyrimų institutai 

(pabrėţtinas bendradarbiavimo aspektas). 

  

http://www.ikl.lu/
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8. PAGALBOS CENTRAS UŢSIENIEČIAMS VARŠUVOJE - CENTRUM 

POMOCY CUDZOZIEMCOM W WARSZAWIE 

Šalis Lenkija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Centro tikslas – padėti uţsieniečiams integruotis Lenkijoje (Lenkijos 

visuomenėje). Paramą uţsieniečiams teikia ne tik lenkai, bet ir 

uţsieniečiai, dirbantys  kultūros tarpininkais. Paramą teikiantys 

asmenys padeda uţsieniečiams įvairiais kasdienio gyvenimo  

klausimais, taip pat mokantis lenkų kalbą. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Centro tikslas – padėti uţsieniečiams integruotis Lenkijoje (Lenkijos 

visuomenėje). Paramą teikia ne tik lenkai (darbuotojai ir savanoriai), 

bet taip pat uţsieniečiai, dirbantys kultūros tarpininkais (ţmonės, 

turėję migracijos  patirtį ir susidūrę su integracijos iššūkiais, tačiau 

šiuo metu sėkmingai adaptavęsi Lenkijos visuomenėje ir ţinantys, 

kaip susidoroti su skirtingais iššūkiais ar problemomis).  

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Pagalbos centras uţsieniečiams teikia pagalbą: 

 

• Ieškant butų nuomai; 

• Ieškant darbo; 

• Juridiniais/teisiniais klausimais; 

• Bendraujant su Lenkijos pareigūnais ir valstybinėmis institucijomis;  

• Bendraujant su medicinos tarnybomis (gydytojais, ligoninėmis); 

• Bendraujant su vaikų darţeliais, mokyklomis ir kolegijomis; 

• Padedant suprasti tarpkultūrinius skirtumus; 

• Sudėtingose situacijose ir nelaimės atvejais; 

• Auklėjant vaikus ir sunkiose šeimyninėse situacijose, kt.  

 

Paramą teikia teisininkai, darbo konsultantai, psichologai, kultūros 

tarpininkai ir integracijos padėjėjai. Nemokamos paslaugos yra 

prieinamos keliomis kalbomis: anglų, arabų, čečėnų, prancūzų, 

gruzinų, lenkų, rusų. Svarbi fondo veiklos sritis yra organizuoti lenkų 

kalbos kursus, kuriuos kuruoja ţmonės, ţinantys imigrantų 

naudojamas kalbas. 

Rezultatai Geguţės mėn. 2011 m. – balandţio mėn. 2014 m. laikotarpio projekto 

rezultatai: 

• Paramos gavėjų skaičius: 900 ţmonių; 

• Gavėjų kilmės šalių skaičius: 60; 

• Konsultacijų skaičius: 2.000; 

• Lenkų kalbos pamokų valandų skaičius: 1800; 

• Kursų dalyvių skaičius: daugiau nei 300 ţmonių, 500 

valandų seminarų, kuriuose dalyvavo maţdaug 2200 ţmonių, 

kt.  

Vertinimas Projektas „Pagalbos centras uţsieniečiams“ buvo apdovanotas Grand 

Prix prizu konkurse "S3CTOR" uţ geriausią Varšuvos 
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nevyriausybinę iniciatyvą 2011 m. ir prizu kategorijoje „Socialinė 

parama“. Vertinimas atliekamas ad hoc pagrindu per pokalbius 

neformaliose diskusijose su projekto paramos gavėjais; taip pat 

darbuotojais ir savanoriais, dirbančiais Centre. 

Naudos gavėjai Parama teikiama:  

• Prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams ir ţmonėms,  

turintiems papildomos apsaugos status; 

• Imigrantams; 

• Lenkijos piliečiams, kurie turi kontaktą su uţsieniečiais;  

• Mišrioms šeimoms; 

• Lenkų organizacijoms, institucijoms ir įstaigoms, turinčioms 

kontaktą su uţsieniečiais. 

Finansavimas Projektą bendrai finansuoja Europos fondas trečiųjų šalių piliečių 

integracijai (EIF), Europos pabėgėlių fondas (EPF), valstybės 

biudţetas ir Varšuvos miesto biudţetas. 

Internetinis 

puslapis 

http://fundacjaocalenie.org.pl/?page_id=295  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje įgyvendina kelios NVO. 

Pavyzdţiui, Lietuvos Raudonojo Kryţiaus Draugija įgyvendina 

projektą ‚Info centras migrantams„, kurio tikslas – palankesnių 

galimybių trečiųjų šalių piliečiams naudotis viešomis bei privačiomis 

paslaugomis kūrimas, teikiant jiems tiesiogines konsultacijas ir 

informaciją, supaţindinant su Lietuvos visuomene. Teikiamomis 

paslaugomis siekiama uţpildyti TŠP informacines spragas, 

palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje 

kokybę. Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių 

piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies 

gyvenime, susipaţinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, 

tradicijomis, uţsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. 

Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų 

integracijai Lietuvoje. 

 

Pastebėtina, kad aptariama praktika apima ne tik TŠP, bet ir 

pabėgėlius. Rekomenduotina tokio pobūdţio veiklas įgyvendinti 

Lietuvoje. Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti 

nevyriausybinės organizacijos ir migrantų asociacijos (pabrėţtinas 

bendradarbiavimo aspektas). 

  

  

http://fundacjaocalenie.org.pl/?page_id=295
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9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA, KURIE LEGALIAI 

GYVENA RUMUNIJOJE, PER ŠVIETIMĄ IR SVEIKATOS 

PRIEŢIŪRĄ  

Šalis Rumunija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Projekto tikslas – remti trečiųjų šalių piliečių socialinę integraciją 

Rumunijoje, suteikiant jiems įvairias paslaugas švietimo ir sveikatos 

prieţiūros srityje, pagrindinį dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei 

jų suaugusiems giminaičiams.  

Iššūkiai ir 

tikslai 

Integracija yra ilgalaikis procesas, grindţiamas ne tik imigrantų 

pastangomis po atvykimo į šalį, bet atvirumu ir pagarba vietiniams 

gyventojams ir nacionalinėms vietos ir centrinės valdţios 

institucijoms, kurios turi uţtikrinti integracijos galimybes ir 

paslaugas. Per šį projektą trečiųjų šalių piliečiai, suaugusieji ir vaikai, 

gauna sveikatos prieţiūros paslaugas, kurias teikia gydytojai, turintys 

didelę patirtį dirbant su imigrantais. 

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Pagrindinės projekto veiklos:  

Projekto pradţioje parengti ir platinti informacinę medţiagą. 

Pasirinkti 20 vaikų ir 40 suaugusiųjų iš trečiųjų šalių, kurie legaliai 

gyvena Rumunijoje ir kurie galėtų pasinaudoti projekto parama. 

Išsiaiškinti trečiųjų šalių gyventojų situaciją Bucharest-Ilfov rajono 

švietimo sistemoje ir dalintis pagrindine informacija; rengti mokymo 

sesijas 10 mokyklų, kuriose didelė dalis moksleivių yra migrantai. 

Parengti ir įgyvendinti švietimo modulius neformalios ir uţklasinės 

veiklos aspektais vaikams iš trečiųjų šalių, kurie legaliai gyvena 

Rumunijoje; parengti geros praktikos vadovą darbui su ikimokyklinio 

ir mokyklinio amţiaus migrantų vaikais. Pateikti kultūriškai 

pritaikytas medicinos paslaugas TŠP nepilnamečiams ir 

suaugusiesiems, kurie legaliai gyvena Rumunijoje. Parengti ir platinti 

informaciją su projekto rezultatais rumunų ir anglų kalbomis. 

Organizuoti baigiamąjį renginį siekiant viešinti projekto rezultatus. 

Rezultatai Gauti projekto rezultatai: 

Parengta ir išplatinta projekto informacinė medţiaga (400 skrajučių 

rumunų ir anglų kalbomis ir 50 plakatų), siekiant įdarbinti ir 

informuoti tikslinę grupę apie projekto siūlomas paslaugas; 

50 mokyklų Bucharest-Ilfov gavo informacinę medţiagą apie 

projektą;  

Situacija apie trečiųjų šalių vaikus buvo pristatyta privačioje ir 

viešojoje švietimo sistemoje Bucharest-Ilfov rajone dešimtyje 

mokyklų, kuriose dauguma moksleivių yra iš trečiųjų šalių. 

Bucharest Ilfov buvo atliktos pagrindinės mokymo sesijos apie 

imigraciją ir trečiųjų šalių piliečių integraciją, įvairovę, tarpkultūrinį 

dialogą, anti diskriminaciją ir tai, kaip sukurti atvirą ir priimančią 

Rumunijos visuomenę migrantams; 

220 asmenų, iš kurių 102 trečiųjų šalių piliečių vaikai, dalyvavo 

bendruosiuose mokymuose mokyklose;  
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30 trečiųjų šalių piliečių vaikų dalyvavo popamokinėje šviečiamojoje 

veikloje - po mokyklos buvo pasiūlytos psichologų mokytojų 

komanda; 

Trečiųjų šalių vaikai, kurie dalyvavo šiose veiklose, tapo labiau 

savimi pasitikintys ir pagerino savo mokymosi rezultatus, pagerėjo jų 

komandinio darbo įgūdţiai. Buvo parengtas vienas praktinis vadovas 

darbui su migrantų vaikais, 85 nepilnamečiai ir suaugusieji (kurie 

legaliai gyvena Rumunijoje) gavo kultūriškai pritaikytas medicinines 

paslaugas: 3 sesijos sveikatos švietimui ir profilaktikai, 374 bendrųjų 

ir specializuotų konsultacijų ir 153 medicininių gydymų, tyrimų ir 

bandymų;  

1 galutinis projekto uţdarymo renginys, organizuotas kaip debatai 

projekto rezultatų pristatymui; 

150 info-paketų su projekto rezultatais (rumunų ir anglų kalbomis) 

platinamų siekiant uţtikrinti projekto rezultatų matomumą.  

Vertinimas Objektyvūs rodikliai: apmokytų ir konsultuotų trečiųjų šalių piliečių 

skaičius (medicinos paslaugos imtinai), išspausdintos ir platintos 

reklaminės medţiagos skaičius, aplankytų mokyklų skaičius; 

Geriausios praktikos vadovas, galutinis renginys, rezultatų sklaidą.  

Naudos gavėjai Tiesioginiai projekto paramos gavėjai buvo trečiųjų šalių piliečiai, 

kurie legaliai gyvena Rumunijos teritorijoje, ypač tie, kurie gyvena 

Bukareštas-Ilfov. Daugiausia dėmesio projekto metu buvo skirta 

vaikams ir jaunimui. 

Finansavimas Projektas buvo finansuojamas pagal bendrąją Europos Sąjungos 

programą "Solidarumas ir migracijos srautų valdymas" (ref: 

IF/11.02-02.02).  

Internetinis 

puslapis 

http://www.icarfoundation.ro/eveniment-final-proiect-integrare-

migranti/  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Atsiţvelgiant į MIPEX (Migrantų integracijos politikos indeksas) 

rezultatus, tokie projektai Lietuvoje turėtų būti itin aktualūs. 

Analizuojant uţsieniečių vaikų švietimo galimybes teigiama, kad 

mokyklos yra maţiausiai pasiruošusios priimti imigrantų vaikus. 

Tam Lietuvos mokyklos neturi tinkamos bazinės infrastruktūros. 

Tyrimo autoriai daro išvadą, kad be konkrečių tikslinių integracijos 

politikos priemonių, kurios būtų taikomos visiems imigrantų vaikams 

skirtinguose mokymosi lygmenyse, potencialūs moksleiviai, galintys 

pasinaudoti privalomo mokymosi galimybėmis, lieka savo 

bendraamţių uţnugaryje (MIPEX 2011). 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti 

nevyriausybinės organizacijos, migrantų asociacijos, mokyklos ir 

savivaldybių asociacija (pabrėţtinas bendradarbiavimo aspektas). 

  

  

http://www.icarfoundation.ro/eveniment-final-proiect-integrare-migranti/
http://www.icarfoundation.ro/eveniment-final-proiect-integrare-migranti/
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10. PAGALBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS 

Šalis Rumunija 

Gerosios 

praktikos 

santrauka 

Projektas „Parama Trečiųjų Šalių Piliečiams Rumunijoje“ prisidėjo 

prie teisėtai Rumunijoje gyvenančių imigrantų integracijos, 

padidinant jų galimybes įsidarbinti ir gauti medicinos paslaugas. 

Projektas remiasi ištekliais, sukurtais „Migrantų informacijos  centro“ 

(MICs) Rumunijoje 2009 metais („Migrantų informacijos  centras„ 

finansuotas pagal EIF 2009 m. sukurto migrantų informacinių centrų 

Rumunijoje tinklą). Remiantis partnerystę su 12 vietinių organizacijų, 

projektas organizavo profesinius mokymus, darbo konsultacijas ir 

geresnių medicininių paslaugų prieinamumą, informavimo ir 

konsultavimo paslaugas 2224 migrantams ir tiekė konkrečią 

medicininę ir materialinę paramą 248 migrantams. Projektas skatino 

sąveiką su atitinkamomis vietos organizacijomis ir programomis,  

skirtomis sustiprinti atsaką į trečiųjų šalių piliečių poreikius. 

Iššūkiai ir 

tikslai 

Projekto tikslas – suteikti konkrečią pagalbą trečiųjų šalių piliečiams, 

atsiţvelgiant į jų integraciją Rumunijos visuomenėje. 

 

 Projekto tikslai buvo: 

 

• Gerinti teikiamą pagalbą migrantams Rumunijoje; 

• Gerinti migrantų prieigą prie darbo rinkos; 

• Gerinti migrantų prieigą prie medicininių paslaugų; 

• Teikti materialinę ir medicininę pagalbą paţeidţiamiems 

migrantams ir jų šeimos nariams; 

• Palengvinti tarpţinybinį bendradarbiavimą šioje srityje. 

 

Projektas kurtas ant ankstesnio projekto pagrindo (sukurtų išteklių) 

pagal Europos Integracijos fondo (EIF) 2009 m.  programą. Projektas  

įsteigė daugiau kaip 15 migrantų informacijos centrų (MIC) tinklą 

šiuose miestuose: Bucuresti / Ilfov, Bacau, Brasov, Buzău, Cluj, 

Constanţa, Krajova, Galati, Jasai, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava, 

Targu Mures ir Timisoara. MIC pateikia pagrindinę informaciją apie 

vietos integracijos paslaugas ir galimybes bei susieja paslaugas su 

visomis atitinkamomis vietinėmis organizacijomis ir programomis. 

Centrai yra įtraukti į vietinių organizacijų struktūrą.  

Kaip geroji 

praktika veikia? 

Norint pasiekti rezultatų, buvo imtasi šių veiksmų: parengiamoji 

veikla  vyko koordinavimo posėdyje; buvo pradėta mobilizuoti MIC 

komandas. Pradėta konsultuoti vietos valdţios institucijas ir 

bendruomenes; 

Buvo pagerintos migrantų galimybes darbo rinkoje: po konsultacijų 

su atitinkamomis institucijomis (vietos lygmens tarnybomis,  

Nacionalinėmis darbo agentūromis, migrantų bendruomenėmis, 

mokymų teikėjais) ir įvertinus migrantų poreikius, buvo tikrinamos 

mokymo paslaugos ir paslaugų tvarkaraščius; buvo informuojami 
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imigrantai apie kursų prieinamumą; taip pat migrantams buvo 

patariama prašymų pateikimo ir registracijos klausimais, o projekto 

komanda domėjosi kursų sėkme. Migrantų kuravimas ir aktualios 

informacijos teikimas migrantams buvo projekto veiklų dalis; 

Pagerinta medicinos paslaugų prieinamumas migrantams: sekamos  

konsultacijos su atitinkamomis institucijomis (grafystės lygio 

sveikatos apsaugos departamentai, bendrosios praktikos gydytojai, 

nacionalinio draudimo įstaigos). Medicinos ekspertai padėjo rengiant 

atitinkamą informaciją, kuri buvo atspausdinta ant projekto 

informacinių paketų. Vietos bendrosios praktikos gydytojai, norintys 

prisidėti, buvo surasti ir su jais susisiekta. Migrantams buvo patarta ir 

padedama gauti medicinos paslaugas, konsultuojama įtraukimo į 

nacionalinių draudimo įstaigų sąrašus klausimais; 

Patobulintas paţeidţiamų migrantų, turinčių specialiųjų poreikių, 

aprūpinimas. Patobulinta medicinos / psichologinė / reabilitacijos 

pagalba. Remiantis ţiniomis apie migrantų poreikius šiose  srityse  ir 

suderinus su atitinkamomis institucijomis (grafystės lygio sveikatos 

departamentais, bendrosios praktikos gydytojais, nacionaliniu 

draudimu ekspertais) TMO baigė vykdyti procedūras, protokolus ir 

formas, kurių reikia laikytis apibrėţiant paţeidţiamumą. Bylos buvo 

baigtos ir išsiųstos  komisijai, kuri priklausė šiam projektui. Komisija 

patikrino ir patvirtino tinkamas bylas. Po to, su socialiniais 

darbuotojais ir MIC parama, migrantams buvo pasiūlyta reikalinga 

parama ir paslaugų forma, arba receptiniai vaistai bei įranga; 

Migrantų bendrijos buvo geriau informuotos apie socialinės 

integracijos reikalavimus: projekto komanda, įskaitant darbuotojus ir 

ekspertus, patikrino ir atnaujino atitinkamą informaciją apie teisės 

aktus ir kitus projektus. Remiantis šiais dokumentais buvo platinamas 

naujienlaikraštis visiems projekto partneriams ir migrantų 

bendruomenei. Ekspertai parengė naujienlaiškių turinį, o  reklamos 

agentūra prisidėjo prie informacinių lankstinukų ir plakatų gamybos. 

Jų dalinimas vyko  per MIC ir vietos institucijas; 

Tarpţinybinis bendradarbiavimas: visos spausdintos medţiagos, taip 

pat kita vaizdo medţiaga projekto metu buvo derinama su partneriais. 

Bukarešte TMO kartu su projekto partneris Asociatia Serviciul Apel 

suorganizavo dvi spaudos konferencijas projekto atidarymo ir 

uţdarymo progomis. MIC  surengė spaudos konferencijas visose 

kitose  projekto vietose: Bacau, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, 

Krajova, Iasi, Galati, Pitesti, Sibiu, Suceava, TG. Murešas, Timisoara. 

Šių renginių dalyviai buvo ţiniasklaida, migrantų bendruomenių 

atstovai, migrantai, valdţios institucijų atstovai , universitetų atstovai, 

diplomatinių misijų atstovai. Tiek konferencijos, tiek kiti renginiai 

sukūrė platformą diskusijoms apie migrantų integraciją Rumunijoje. 

Rezultatai Projektą „Pagalba Trečiųjų šalių piliečiams Rumunijoje“ parėmė 

Rumunijos valdţia, kuri taip pat rėmė migrantų integraciją teikdama 

tiesioginę paramą 750 migrantų, taip pat teikdama informavimo ir 

konsultavimo paslaugas 1000 migrantų bei 13 Rumunijos TMO 
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informacijos centrų lankytojams. Projektas skatino sąveiką su 

atitinkamomis vietos organizacijomis ir programomis, taip pat rinko ir 

analizavo duomenis apie trečiųjų šalių piliečių savybes ir poreikius. 

Projektas įgyvendino Europos integracijos fondo Rumunijos Metinės 

programos 2010 m. pirmąjį tikslą, kuris uţtikrina reikiamą pagalbą 

teisėtai Rumunijoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams 

integruojantis į visuomenę.  

Vertinimas Pradedant nuo koordinacinio susitikimo, į kurį susirinko visos į 

projektą įtrauktos organizacijos, projekto komanda išlaikė ryšį su 

MIC, kuris susijęs su veiklų ir išlaidų ataskaitomis. 2011 m. lapkritį ir 

2012 geguţę/birţelį projekto komanda susipaţino su kiekvieno MIC 

stebėjimo etapu tam, kad išsiaiškintų finansinį atitikimą ir taisyklių 

vykdomumą bei pasiūlytų pagalbą ir reikiamus patarimus. Pagal 

metinės programos reikalavimus projekte buvo atliktas išorinio audito 

patikrinimas, kuriuo metu buvo perţiūrėtos išlaidos ir atliktos 

procedūros, o tai uţtikrino, kad projektas atitinka EB ir donoro 

kriterijus 

Naudos gavėjai Tiesioginiai projekto paramos gavėjai buvo trečiųjų šalių piliečiai 

(migrantų bendruomenės plačiąja prasme), kurie gavo informacinę 

bei konsultacinę pagalbą, taip pat vietos valdţios institucijos, 

dalyvaujančios trečiųjų šalių piliečių integracijoje, ir didţioji 

visuomenės dalis. 

Finansavimas Bendra vertė: 1.691.887,00 lėjų. 75% finansuoja ES (1.268.915,00 

lėjų); 20% skiria nacionalinis biudţetas (338.378,00 lėjų); 5% naudos 

gavėjo lėšos (84.594,00 lėjų). 

Internetinis 

puslapis 

http://www.oim.ro/index.php/en/programs/past-programs/110-

assistance-third-country-nationals  

Pritaikomumas 

Lietuvoje 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje įgyvendina kelios NVO. 

Pavyzdţiui, Lietuvos Raudonojo Kryţiaus Draugija įgyvendina 

projektą ‚Info centras migrantams„, kurio tikslas – palankesnių 

galimybių trečiųjų šalių piliečiams naudotis viešomis bei privačiomis 

paslaugomis kūrimas, teikiant jiems tiesiogines konsultacijas ir 

informaciją, supaţindinant su Lietuvos visuomene. Teikiamomis 

paslaugomis siekiama uţpildyti TŠP informacines spragas, 

palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje 

kokybę. Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių 

piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies 

gyvenime, susipaţinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, 

tradicijomis, uţsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. 

Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų 

integracijai Lietuvoje. 

 

Kitas pavyzdys – Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“, 

kurio tikslas – didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos 

kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams. Projekto projektas 

„Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS“ veiklos: Lietuvių 

http://www.oim.ro/index.php/en/programs/past-programs/110-assistance-third-country-nationals
http://www.oim.ro/index.php/en/programs/past-programs/110-assistance-third-country-nationals
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kalbos kursų organizavimas, Pilietinio raštingumo ugdymo 

programos įgyvendinimas rusakalbiams, anglakalbiams, Socialinio 

darbuotojo konsultacijų teikimas, Darbo klausimais konsultacijų 

teikimas, Teisinių konsultacijų teikimas, Konsultacijų verslo steigimo 

ir organizavimo klausimais teikimas, Konsultacijų migracijos 

klausimais teikimas, Sveikatos ugdymo uţsiėmimų organizavimas,  

Meno terapijos  per savęs paţinimo ugdymą/si organizavimas, 

Mokymų kelių eismo taisyklių klausimais organizavimas, kt. 

 

Vis dėlto, pritaikant aptariamą praktiką Lietuvos kontekstui 

paţymėtinas ne tik tarp-institucinis, bet ir tarp-sektorinis 

bendradarbiavimas. Tokio pobūdţio bendradarbiavimo šiuo metu 

Lietuvoje trūksta.  

 

Tokio pobūdţio projektus Lietuvoje galėtų įgyvendinti 

nevyriausybinės organizacijos ir migrantų asociacijos (pabrėţtinas 

bendradarbiavimo aspektas). 
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Išvados ir rekomendacijos 

 

Atsiţvelgiant į aukščiau aptartus Lietuvoje gyvenančių TŠP integracijos gerųjų praktikų 

pritaikomumo aspektus, rekomenduotina Lietuvoje įgyvendinamą projektinę veiklą TŠP 

integracijos srityje plėsti šiomis kryptimis: 

 

 Atsiţvelgiant į imigracijos dinamiką ir intensyvumą Lietuvoje, rekomenduotina 

plėsti skirtingų projektų rėmuose įgyvendinamas veiklas; 

 Atsiţvelgiant į moterų imigrančių (TŠP) paţeidţiamumą, rekomenduotina 

įgyvendinti išskirtinai moterims ir vaikams skirtas veiklas teikiant moterims 

aktualias tikslines paslaugas: (1) integracija į darbo rinką (atsiţvelgiant į 

šeimyninę padėtį, vaikų skaičių ir galimybę dirbti dalį darbo dienos); (2) 

socialinių išteklių didinimo/įgūdţių gerinimo programos; (3) psichologinės 

konsultacijos; (4) smulkaus ir vidutinio verslo (verslumo) skatinimo programos; 

kt.; 

 Lygiagrečiai moterų uţimtumo skatinimui, rekomenduotina taikyti specifines 

veiklas TŠP vaikams. Tokiu būdu spręstųsi tiek ilgalaikiai integracijos iššūkiai, 

tiek trumpalaikės TŠP šeimų problemos, susijusios su kalbos barjeru ir 

ekonomine integracija. Be to, rekomenduotina atkreipti dėmesį į vaikų (iki 

mokyklinio ir mokyklinio) amţiaus uţimtumą, nes (kaip rodo tyrimų duomenys) 

dalis moterų neturi galimybės dirbti dėl nuolatinės vaikų prieţiūros (pvz., 

galimybė dirbti tik pusę darbo dienos); 

 Tiek vyrų, tiek moterų tarpe rekomenduotina skatinti savęs įdarbinimo (angl. 

self-employment) procesus, smulkaus ir vidutinio verslo kūrimą bei plėtojimą. 

Verslo konsultacijos turėtų tapti svarbiausiu verslumo skatinimo instrumentu;  

 Rekomenduotina lietuvių kalbos kursus laikyti svarbiausia integracijos veiklos 

kryptimi. Nors, kaip rodo tyrimai, šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamos veiklos 

kalbos kursų atţvilgiu yra plačios, vis dėlto, būtų tikslinga plėsti kursų pobūdį 

(atsiţvelgiant į specifinius TŠP poreikius). Pavyzdţiui, galėtų būti taikomi 

profesiniai lietuvių kalbos kursai, reikalingi ne tik išlaikyti egzaminus, bet 

lygiagrečiai išmokti specifines, konkrečios specialybes (profesijos), kalbos. Be 
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to, organizuojant kalbos kursus TŠP, tikslinga taikyti inovacinius ir interaktyvius 

mokymo metodus, leidţiančius TŠP skirtingais būdais įsisavinti lietuvių kalbą;  

 Atsiţvelgiant į TŠP integracijos barjerų įvairovę, tikslinga ne tik pastoviai 

vykdyti problematikos monitoringą, leidţiantį operatyviai reaguoti į 

besikeičiančią imigracijos struktūrą ir TŠP poreikius, bet kartu stebėti, kaip, 

kada ir kodėl Lietuvoje gyvenantys TŠP susiduria su integracijos proceso metu 

kylančiomis problemomis. Dėl sparčiai besikeičiančių imigracijos srautų 

keičiasi TŠP imigracijos struktūra, integracijos problematika ir poreikiai. 

Neatsiţvelgiant į stebėsenos rezultatus, įgyvendinama veikla tampa nelanksti, 

neatitinkanti nei TŠP poreikių, nei veiklas įgyvendinančių organizacijų vizijos. 

Šis, prevencinis veiklos metodas, ateityje (t.y. ilgalaikėje perspektyvoje) leistų 

maţinti projektinės veiklos vaidmenį TŠP integracijos procesuose ir, tuo pačiu, 

patiems TŠP suteiktų daugiau savarankiškumo sprendţiant kylančius sunkumus. 

 Vienas iš pagrindinių projektinės veiklos TŠP integracijos srityje tikslų yra 

tarpininkauti tarp TŠP ir skirtingų valstybinių institucijų bei nevyriausybinių 

organizacijų. Atsiţvelgiant į šį faktą iš vienos pusės, ir Lietuvoje gyvenančių 

TŠP integracijos barjerus iš kitos pusės, rekomenduotina į projektinę veiklą 

įtraukti kuo didesnį Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir 

valstybinių institucijų atstovų skaičių, kadangi imigracijos ir TŠP integracijos 

politiką įgyvendinantiems asmenims tikslinga susipaţinti su nevyriausybiniame 

sektoriuje vykstančiais integracijos procesais.  

 Rekomenduotinas integracijos, kaip trilypio (ar daugialypio) proceso, 

skatinimas. Neformalaus pobūdţio darbas su TŠP vaidina svarbų vaidmenį 

projektinės veiklos funkcionavime. Nepaisant teigiamų neformalaus darbo 

pusių, rekomenduotinas tiek didesnis priimančios visuomenės narių įtraukimas į 

projektinę veiklą, tiek glaudesnis bendradarbiavimas su valstybinių institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovais. Be to, tikslinga taikyti alternatyvias 

informacijos apie TŠP gyvenimo Lietuvoje problematika kampanijas. Tokio 

pobūdţio iniciatyvos leistų instituciškai kleisti visuomenės poţiūrį į TŠP. Tiek 

alternatyvios informavimo kampanijos, tiek glaudesni ryšiai su priimančia 

visuomene ir institucijomis skatina trilypį integracijos procesą, todėl 
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įgyvendinant veiklas rekomenduotina akcentuoti tiesioginę TŠP sąveiką su 

daugumos visuomene.  

 Skatinant TŠP ekonominę integraciją, rekomenduotinas glaudus 

bendradarbiavimas su potencialiais darbdaviais ar (skatinant TŠP verslumą) 

verslo partneriais, kurie būtų (ar galėtų būti) suinteresuoti TŠP įdarbinimu. 

Tokio pobūdţio bendradarbiavimas paskatintų į integracijos procesą įsitraukti 

darbdaviams (kaip ţinoma, darbo imigracijos politikos liberalizavimui Lietuvoje 

iki šiol didţiausią įtaką turėjo darbdaviai).  

 Rekomenduotina dėmesį skirti TŠP įgalinimui. T.y., teikiant paslaugas tikslinga 

diegti tam tikrus finansinės, teisinės ir sociokultūrinės savišvietos elementus ir 

verslumo ugdymą, leidţiantį TŠP patiems (savarankiškai) mokytis tų įgūdţių, 

kuriuos vertinamas projektas ugdo nemokamai. Kitaip tariant, rekomenduotina 

TŠP suteikti ne nemokamas paslaugas, bet instrumentus, kuriuos įvaldę (ar 

beįvaldydami) TŠP galėtų ugdyti skirtingus įgūdţius (pavyzdţiui, kalbos, 

tarpkultūrinės kompetencijos, verslumo ir kt.). Neabejotinai, tokio pobūdţio 

instrumentai turėtų būti kuriami ilgalaikėje perspektyvioje, atsiţvelgiant į 

vyraujančią imigracijos struktūrą, socialines ir demografines TŠP 

charakteristikas bei įgyvendinamą integracijos politiką valstybiniame lygmenyje 

(jei tokia egzistuoja). Ilgalaikėje perspektyvoje tokio pobūdţio integracijos 

priemonės prevenciškai išsprendţia paslaugų teikimo problemas. Imigrantų 

įgalinimas sunkumus spręsti savarankiškai leidţia integracijos priemones 

pakreipti į labiau paţeidţiamas imigrantų grupes. Pabrėţtina, kad įgalinimo 

procesas gali vykti tiek per struktūrinius veiksnius (nevyriausybinių organizacijų 

veiklą), tiek per pačių imigrantų migracijos tinklą - institucionalizuojant 

neformalią migrantų integracijos infrastruktūrą. 

 


