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PRIEDAS PRIE GALUTINIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGINIO DOKUMENTO:  

GALIMŲ INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO MODULIAI 

 

Imigrantų 

tiklsinės 

grupės 

 Integracijos problemos Trumpalaikės integracijos  priemonės skirtos 

naujai atvykusiems ir reziduojantiems 

imigrantams nuo jų atvykimo pradžios iki 5 m. 

Ilgalaikės integracijos  

priemonės skirtos 

imigrantams gyvenantiems 

priimančiojoje šalyje ilgiau 

nei 5 m. bei 

specialistams/organizacijoms 

dirbančioms su imigrantais 

ir politikos formuotojams ir 

įgyvendintojams 

Moterys 

imigrantės 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

šalyje ypatumus  

 

Nukreipimas. Atvykę imigrantai yra nukreipiami 

pas įvairius specialistus bendruomenėse, 

dirbančius ekonominėse, socialinėse, sveikatos, 

kultūros, švietimo ir turizmo įstaigose, suteikiant 

palydėjimo paslaugą. 

Individualios arba grupinės 

konsultacijos/mokymai/ mentorystės 

programos kurių metu atvykę imigrantai 

supažindinami su tvarka tokiose kasdienio 

gyvenimo srityse kaip: valstybinės kalbos 

mokymosi galimybės, viešasis transportas, 

telekomunikacijos tinklai, švietimo/mokymo 

paslaugos, bankininkystė, darželiai, registracija į 

mokyklas, su būstu susiję reikalai (ypač 

bendraujant su nuomotojais bei komunalinių 

paslaugų tiekėjais), sveikatos priežiūra, 

laisvalaikio praleidimo būdai, saugumas ir t.t.  

Ilgalaikės integracijos 

priemonės skirtos imigrantų 

integracijos problemų 

sprendimui šiuose lygmenyse: 

individualus (mikro lygmuo), 

organizacinis (mezzo lygmuo), 

valstybinis (makro lygmuo).  

Mikro/mezo lygmuo: 

Imigrantų kalbinio barjero 

problemų sprendimas 

organizuojant integruotus 

valstybinės kalbos mokymo 

ir pilietiškumo kursus 

imigrantams 

priklausantiems socialinės 

atskirties grupėms. 

Individualių ir grupinių 
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Informaciniai leidiniai ir elektroniniai 

tinklapiai, kuriuose pateikta aukščiau nurodyta 

informacija imigrantų gimtąja kalba. 

konsultacijų teikimas, 

mokymų organizavimas 
neformalių etninių grupių ir/ar 

bendruomenių lyderiams apie 

formalios bendruomenės 

įsteigimo reikalavimus, 

organizacijos administracinį ir 

finansinį valdymą, 

marketingą, lyderystę ir 

projektų rengimą. 

Šios integracijos priemonės 

siūlomos, remiantis 

Socialinių-edukacinių 

iniciatyvų centro PLIUS 

įgyvendinamų projektų ir 

darbo patirtimi. 

Mezo lygmuo: 

Specialistų:  lietuvių kalbos 

specialistų, socialinių 

darbuotojų, migracijos srityje 

dirbančių specialitų, švietimo 

sistemoje dirbančių pedagogų, 

sveikatos priežūros 

specialistų, organizacijų 

dirbančių su imigrantais, NVO 

dirbančių su imigrantais 

specialistų lingvistinių 

(antrosios užsienio kalbos), 

profesinės ir multikultūrinės 

kompetencijos tobulinimas. 

Makro lygmuo: 

Institucijų teikiančių 

pagalbą imigrantams 

Nedarbo problema 

 
Individualus ir grupinis konsultavimas 
paremtas karjeros projektavimo klausimais 

inkorporuojantis:  

tarpininkavimą ir konsultavimą siekiant 

legalizuoti su išsilavinimu  susijusius 

dokumentus; 

diskusijų organizavimą apie laisvas darbo 

vietas, kaip pasirengti gyvenimo aprašymus ir 

darbo pokalbiams; 

informacinių filmų peržiūros siekiant 

supažindinti imigrantus kaip veikia organizacijos 

priimančiojoje šalyje, kokie egzistuoja 

kultūriniai, darbo metodai skirtumai lyginant su 

jų kilmės šalimi; 

simuliacinius užsiėmimus, kurių metu 

sprendžiamos bendravimo kultūros, darbo 

principų skirtumus su kuriais imigrantai susiduria 

priimančiosios šalies naujose darbo vietose; 

mokomųjų dirbtuvių organizavimas gali apimti 

įvairias sunkumų, su kuriais susiduria imigrantai, 

sritis, tokias kaip: darbas, išsilavinimas, santykiai, 

fizinė ir psichinė sveikata. Dirbtuvės gali apimiti 

ir priimančios kalbos mokymąsi, kuris yra 

tikslingai nukreiptas į darbinės aplinkos žodyną; 

subsidijuojamos darbo vietos; 

profesinis mokymas/perkvalifikavimo kursai; 

informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 

bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 
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Fizinės ir psichinės 

sveikatos problema 

 

Fizinės sveikatos problemos sprendimo būdai gali 

būti sprendžiami šiais lygmenimis: taikant 

bendruomeninio lygio, tarpasmenines, 

individualias intervencijas. 

Bendruomeninio lygio intervencijos: 

nemokamos fizinių pratimų/mankštos užsiėmimai 

imigrantų gimtaja kalba.  

Tarpasmeninio lygio intervencijos: 

sveikatingumo programos, grupinės ir šeimos 

intervencijos. Vienas iš sveikatingumo programos 

pavyzdžių – 12 savaičių fizinio ėjimo programa, 

kurioje imigrantai skatinami būti fiziškai aktyvūs. 

Kita sveikatingumo programa -nemokami fitneso 

užsiėmimai gimtąja užsieniečių kalba.   

Grupinės intervencijos: grupinių šokių pamokos 

(šokių užsiėmimo trukmė 60 min.), gimtąja 

imigrantų kalba, kurių trukmė 6 mėnesiai, 

organizuojant etnitnius imigrantų / lietuvių 

etninius  šokius tris kartus per savaitę. 

Psichinės sveikatos problemos sprendimo būdai 

gali būti sprendžiami šiais būdais  

Meno terapija arba meninės saviraiškos 

veiklos (dailės, muzikos, šokio), skatinančios 

savęs pažinimą yra aktualios ne tik moterų 

imigrančių, bet vaikų bei vyrų integracijos 

problemų (socialinių problemų ir psichinių 

sveikatos problemų) įveikos strategija.  

Individualus ir grupinis psichologinis-

socialinis konsultavimas, grupinė 

psichoterapija. 

bendradarbiavimo 

stiprinimas (NVO sektorius, 

valstybinės institucijos, 

profsąjungos, verslo sektorius, 

darbdavių sektorius). 

Aukštųjų mokyklų studijų 

programų (socialinio 

pedagogo, socialinio 

darbuotojo, lietuvių kalbos 

mokytojų ir kitų sričių 

mokytojų, sveikatos priežiūros 

darbuotojų, verslo 

administravimo) tobulinimas, 

nukreiptas į tarpkultūrinės 

kompetencijos plėtrą. 

Imigrantų integracijos 

politikos tobulinimas, t.y. 

įstatyminės bazės kaitos 

proceso inicijavimas, 

sprendžiant imigrantų 

diskriminacijos, imigracijos 

procedūrų, imigrantų 

sveikatos apsaugos problemas 

(studentų ir nedirbančių 

imigrantų turinčių laikinus 

leidimus gyventi Lietuvoje ir 

neturinčių teisės gautin 

nemokamas sveikatos 

priežiūros paslaugas) ir kitas 

imigracijos problemas. 

Kalbinio barjero problema 

 
Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 
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savarankiškas mokymasis savarankiško 

mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 

dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 

paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 

atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe   

Informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 

bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 

Socialinių ryšių stoka 

 
Informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 
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bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 

Užimtumo ir saviraiškos 

stoka darbo neturinčioms 

darbo 

Užimtumo renginių moterims imigrantėms 

organizavimas, kurių metu galėtų būtų sudarytos 

galimybės mokytis rankdarbių, kulinarijos meno 

subtilybių ir saviraiškos galimybės. 

Akultūracijos problema Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas. 

Etnokultūrinių mugių organizavimas, kurios 

sudaro galimybes imigrantams puoselėti etninę 

kultūrą ir priimančiajai visuomenei pažinti 

skirtingas etnines kultūras.  

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 

Diskriminacijos 

problema/neigiamas 

visuomenės požiūris 

Informacijos suteikimas/tarpininkavimas 

/palydėjimas į institucijas dirbančias su 

diskriminacijos apraiškomis; 

Individualių ir grupinių teisinių konsultacijų 

teikimas sprendžiant imigrantų diskriminacijos 

problemas. 

“Gyvosios bibliotekos”- skatinančios tarpusavio 

supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus 

teisėms. 

Imigrantų gerosios integracijos patirtys TV 

laidose, spaudoje, kurios yra nukreiptos į 

visuomenės požiūrio keitimą ir prisideda prie 

visuomenės požiūrio keitimo stereotipų susijusių 

su TŠP laužymo kontekste. 

Nuotraukų, piešinių, meno dirbinių parodos, 

kaip informacinės kampanijos ugdančios 

Lietuvos visuomenės narių sąmoningumą ir 

supratimą bei didinančios toleranciją. 

Edukacinių-refleksinių diskusijų 

organizavimas imigrantams ir priimančiosios 
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šalies nariams, kurių metu transliuojami 

socialiniai filmai, aptarinėjamos imigrantų 

integracijos problemos. 

Vaikai  

imigrantai 

  

Kalbinio 

barjero/dvikalbystės/daugia

kalbystės problema 

 

Specialaus ugdymo/si imigrantų vaikams 

organizavimasinkorporuojantis kompleksinę 

pagalbą teikiamą logopedo, psichoterapeuto 

specialiojo pedagogo.  

Valstybinės kalbos mokymasis 

inkorporuojantis sociokultūrinio ugdymosi 

aspektus.  

Akultūracijos problema Etninės kultūros puoselėjimo sekmadieninės 

mokyklos. 

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 

Diskriminacijos problema Socialinių paslaugų teikimas vaikams, 

patyrusiems diskriminaciją (konsultavimas, 

tarpininkavimas, atstovavimas). 

Psichinės sveikatos 

problemos 
Meno terapija arba meninės saviraiškos 

veiklos (dailės, muzikos, šokio), skatinančios 

savęs pažinimą yra aktualios ne tik moterų 

imigrančių, bet vaikų bei vyrų integracijos 

problemų (socialinių problemų ir psichinių 

sveikatos problemų) įveikos strategija.  

Individualus ir grupinis psichologinis-

socialinis konsultavimas, grupinė 

psichoterapija. 

Imigrantai 

atvykę, 

šeimos  

susijungimo 

atveju 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

šalyje ypatumus  

 

Nukreipimas. Atvykę imigrantai yra nukreipiami 

pas įvairius specialistus bendruomenėse, 

dirbančius ekonominėse, socialinėse, sveikatos, 

kultūros, švietimo ir turizmo įstaigose, suteikiant 

palydėjimo paslaugą. 

Individualios arba grupinės 

konsultacijos/mokymai/ mentorystės 
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programos kurių metu atvykę imigrantai 

supažindinami su tvarka tokiose kasdienio 

gyvenimo srityse kaip: valstybinės kalbos 

mokymosi galimybės, viešasis transportas, 

telekomunikacijos tinklai, švietimo/mokymo 

paslaugos, bankininkystė, darželiai, registracija į 

mokyklas, su būstu susiję reikalai (ypač 

bendraujant su nuomotojais bei komunalinių 

paslaugų tiekėjais), sveikatos priežiūra, 

laisvalaikio praleidimo būdai, saugumas ir t.t.  

Informaciniai leidiniai ir elektroniniai 

tinklapiai, kuriuose pateikta aukščiau nurodyta 

informacija imigrantų gimtąja kalba. 

 

Nedarbo problema 

 
Individualus ir grupinis konsultavimas 
paremtas karjeros projektavimo klausimais 

inkorporuojantis : 

tarpininkavimas ir konsultavimas siekiant 

legalizuoti su išsilavinimu  susijusius 

dokumentus; 

diskusijų organizavimą apie laisvas darbo 

vietas, kaip pasirengti gyvenimo aprašymus ir 

darbo pokalbiams; 

informacinių filmų peržiūros siekiant 

supažindinti imigrantus kaip veikia organizacijos 

priimančiojoje šalyje, kokie egzistuoja 

kultūriniai, darbo metodai skirtumai lyginant su 

jų kilmės šalimi; 

simuliacinius užsiėmimus, kurių metu 

sprendžiamos bendravimo kultūros, darbo 

principų skirtumus su kuriais imigrantai susiduria 

priimančiosios šalies naujose darbo vietose; 

mokomųjų dirbtuvių organizavimas gali apimti 
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įvairias sunkumų, su kuriais susiduria imigrantai, 

sritis, tokias kaip: darbas, išsilavinimas, santykiai, 

fizinė ir psichinė sveikata. Dirbtuvės gali apimiti 

ir priimančios kalbos mokymąsi, kuris yra 

tikslingai nukreiptas į darbinės aplinkos žodyną; 

subsidijuojamos darbo vietos; 

profesinis mokymas/perkvalifikavimo kursai; 

informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 

bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 

Kalbinio barjero problema 

 
Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 

savarankiškas mokymasis savarankiško 

mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 

dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 

paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 
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atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe   

Informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 

bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 

Akultūracijos problema Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas. 

Etnokultūrinių mugių organizavimas, kurios 

sudaro galimybes imigrantams puoselėti etninę 

kultūrą ir priimančiajai visuomenei pažinti 

skirtingas etnines kultūras.  

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 

Diskriminacijos problema/  

neigiamas visuomenės 

požiūris 

Informacijos suteikimas/tarpininkavimas 

/palydėjimas į institucijas dirbančias su 

diskriminacijos apraiškomis; 

Individualių ir grupinių teisinių konsultacijų 

teikimas sprendžiant imigrantų diskriminacijos 

problemas. 

“Gyvosios bibliotekos”- skatinančios tarpusavio 

supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus 

teisėms. 

Imigrantų gerosios integracijos patirtys TV 

laidose, spaudoje, nukreipti į visuomenės 

požiūrio keitimą ir prisideda prie visuomenės 

požiūrio keitimo stereotipų susijusių su TŠP 

laužymo kontekste. 
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Nuotraukų, piešinių, meno dirbinių parodos, 

kaip informacinės kampanijos ugdančios 

Lietuvos visuomenės narių sąmoningumą ir 

supratimą bei didinančios toleranciją 

Edukacinių-refleksinių diskusijų 

organizavimas imigrantams ir priimančiosios 

šalies nariams, kurių metu transliuojami 

socialiniai filmai, aptarinėjamos imigrantų 

integracijos problemos. 

 Migrantai 

atvykę verslo 

pagrindu 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

šalyje ypatumus  

 

Nukreipimas. Atvykę imigrantai yra nukreipiami 

pas įvairius specialistus bendruomenėse, 

dirbančius ekonominėse, socialinėse, sveikatos, 

kultūros, švietimo ir turizmo įstaigose, suteikiant 

palydėjimo paslaugą. 

Individualios arba grupinės 

konsultacijos/mokymai/ mentorystės 

programos kurių metu atvykę imigrantai 

supažindinami su tvarka tokiose kasdienio 

gyvenimo srityse kaip: valstybinės kalbos 

mokymosi galimybės, viešasis transportas, 

telekomunikacijos tinklai, švietimo/mokymo 

paslaugos, bankininkystė, darželiai, registracija į 

mokyklas, su būstu susiję reikalai (ypač 

bendraujant su nuomotojais bei komunalinių 

paslaugų tiekėjais), sveikatos priežiūra, 

laisvalaikio praleidimo būdai, saugumas ir t.t.  

Informaciniai leidiniai ir elektroniniai 

tinklapiai, kuriuose pateikta aukščiau nurodyta 

informacija imigrantų gimtąja kalba. 

Kalbinio barjero problema 

 
Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 

savarankiškas mokymasis savarankiško 
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mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 

dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 

paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 

atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe   

Informacijos stoka apie 

verslo praktiką, jos 

reglamentavimą ir teisinį 

pagrindą priimančiojoje 

šalyje 

Tikslinės  verslą remiančios programos yra 

naudinga  integracijos politinė priemonė, 

skatinanti lygias galimybes tarp imigrantų 

pradedančių, vykdančių ir plėtojančių verslą.Šios 

programos iinkorporuojas šias priemones 

(Desiderio, 2014; MPI): 

1.  Mokymosi  paslaugos sudarančios galimybes 

plėtoti  priimančios šalies  - specifinį žmogiškąjį 
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kapitalą ir  verslumo įgūdžius: verslo kalbos 

kursai,  multikalbinio finansinio raštingumo ir  

verslumo kursai;  įvadiniai  priimančios šalies 

verslo kultūros ir aplinkos kursai;  kursai apie  

vietinio verslo  teisninį reglamentavimą ir 

suinteresuotas šalis, dalyvaujančias verslo 

pasalugų teikime 

2. Mentorystė ir socialinių tinklų plėtrą 

skatinančios iniciatyvos, siekiant sudaryti 

galimybes imigrantams įgyti priimančiai šaliai 

būdingų specifinių verslumo įgūdžių ir  plėtoti 

socialinį kapitalą: konsultacijos ir mokymai, 

susiję su verslas- verslui, sudarnat galimybes 

palaikyti ryšius su verslo bendruomene, verslo 

asociacijomis,  potencialiais tiekėjais, klientais. 

3. Konsultacijų ir pagalbos teikimas verslo 

klausimais tokiai kaip antai, admintravimo 

porcedūros, įdarbinimo praktikos, mokestinės 

prievolės,  darbo teisė;  socialinės apsaugos 

įsipareigojimai. 

4. Tikslinės priemonės, sudarančios galimybes 

gauti kreditą tokios kaip  garantijų ir kokybės -

užtikrinimo pažymos
1
, kurios  susijusios su  

imigrantų įmonių kreditingumo tobulinimu, 

sąmoningumą skatinančios 

iniciatyvos/kampanijos skirtos  pagrindinėms  

kredito institucijoms apie atskirų imigrantų 

grupių elgsenos ir bankininkystės įgūdžius/ pelno 

našumą,  įvairovės mokymai skirti kreditą 

suteikiančių institucijų  agentams/darbuotojams. 

                                                           
1
 Kokybės užtikrinimo pažymos gali būti išduodamos/ tvirtinamos valstybinių instuticijų arba  žymių ekonominių agentūrų , siekiant įrodyti bankams, teikiantiems paskolas pradedantiesiems 

verslininkams, kad jų verslas yra mažos rizikos. Pavyzdžiui,  Ispanijoje, Savivaldybės ekonomikos ir darbo rinkos institutas  veikiantis Terrassos mieste suteikia  pradedantiesime  verslininkams 
imigrantams kokybės antspaudus veslo planams, kurie yra rengiami bendradrabiaujant su tuo pačiu institutu. 
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 Aukštos 

kvalifikacijos 

imigrantai 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

šalyje ypatumus 

Ikimigracinė programa vykdoma aukštos 

kvalifikacijos imigrantams kilmės šalyje. 

Kanados patiritis parodė, kad orientacinės 

programos rėmuose yra organizuojami 

užsiėmimai aukštos kvalifikacijos imigrantams. 

Šie užsiėmimai rengiami imigrantų kilmės šalyje 

dar prieš jiems atvykstant į Kanadą, jų metu 

specialistai imigrantus supažindina su gyvenimu 

priimančiojoje šalyje. Užsiėmimų ciklas 

organizuojamas gimtąja atvykstančiųjų kalba, 

todėl  jie gali geriau įsisavinti informaciją. 

Dalyvių skaičius yra ribojamas. Dėstomų 

užsiėmimų temų turinį sudaro:   įvadas apie 

priimančiąją šalį; pereinamasis laikotarpis; 

kultūrinis šokas; darbas; teisės ir pareigos; 

klimatas; būsto paieška; gyvenimas 

daugiakultūrinėje aplinkoje; pragyvenimo 

išlaidos; socialinė rūpyba; šeimyninis gyvenimas; 

komunikacija; švietimas ir prisitaikymas naujoje 

šalyje. Nemokamos vaikų priežiūros paslaugos, 

užkandžiai, dalinis transporto išlaidų 

kompensavimas ir lankstus tvarkaraštis skatina 

moteris, vaikus ir šeimas dalyvauti šioje 

programoje. Mokymų trukmė - nuo 1 iki 5 dienų, 

mokymai vyskta sesijomis dalyvių gimtąja kalba. 

Užsiėmimų metu  mokymų organizatoriai pristato 

etninių bendruomenių, veikiančių priimančioje 

šalyje, viešinimo medžiagą, kurioje  pateikiama 

informacija  apie  priimančios šalies kalbos 

mokymosi galimybes bei pareigas. 

Informacijos suteikimas apie gyvenimą Lietuvoje 

informacinių leidinių formatu atvykimo taškuose 

arba elektroninių tinklapį imigrantų gimtąja kalba 
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tik atvykus į priimančiąją šalį. 

Leidiniuose pateikiama informacija apie tai kaip 

naudotis balso paštu, taksofonais, skubios 

pagalbos numeriais, kompiuteriais, pašto 

paslaugomis, viešuoju transportu, supažindina su 

mokesčių sistema, priimančios šalies įstatymine 

baze, pinigais ir bankų paslaugomis.  Pateikiama 

informacija apie socialinio ir sveikatos draudimo 

sistemas, kaip ieškoti būsto bei darbo, vaikų 

mokymosi galimybes ir pilietybos suteikimo 

procedūrą. Leidiniuose suteikiama informacija 

veikiančias organizacijas, dirbančias su 

imigrantais, bei apie imigrantams skirtas 

integracijos programas. 

Kalbinio barjero problema Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 

savarankiškas mokymasis savarankiško 

mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 

dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 
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paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 

atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe.   

Nedarbo problema Individualus ir grupinis konsultavimas 
paremtas karjeros projektavimo klausimais 

inkorporuojantis: 

tarpininkavimą ir konsultavimą siekiant 

legalizuoti su išsilavinimu  susijusius 

dokumentus; 

diskusijų organizavimą apie laisvas darbo 

vietas; 

informacinių filmų peržiūros siekiant 

supažindinti imigrantus kaip veikia organizacijos 

priimančiojoje šalyje, kokie egzistuoja 

kultūriniai, darbo metodai skirtumai lyginant su 

jų kilmės šalimi; 

simuliacinius užsiėmimus, kurių metu 

sprendžiamos bendravimo kultūros, darbo 

principų skirtumus su kuriais imigrantai susiduria 

priimančiosios šalies naujose darbo vietose; 

mokomųjų dirbtuvių organizavimas gali apimti 

įvairias sunkumų, su kuriais susiduria imigrantai, 

sritis, tokias kaip: darbas, išsilavinimas, santykiai, 

fizinė ir psichinė sveikata. Dirbtuvės gali apimiti 

ir priimančios kalbos mokymąsi, kuris yra 

tikslingai nukreiptas į darbinės aplinkos žodyną; 
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Akultūracijos problema Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas. 

Etnokultūrinių mugių organizavimas, kurios 

sudaro galimybes imigrantams puoselėti etninę 

kultūrą ir priimančiajai visuomenei pažinti 

skirtingas etnines kultūras.  

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 

Diskriminacijos 

problema/neigiamas 

visuomenės požiūris 

Informacijos suteikimas/tarpininkavimas 

/palydėjimas į institucijas dirbančias su 

diskriminacijos apraiškomis; 

Individualių ir grupinių teisinių konsultacijų 

teikimas sprendžiant imigrantų diskriminacijos 

problemas. 

“Gyvosios bibliotekos”- skatinančios tarpusavio 

supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus 

teisėms. 

Imigrantų gerosios integracijos patirtys TV 

laidose, spaudoje, nukreipti į visuomenės 

požiūrio keitimą ir prisideda prie visuomenės 

požiūrio keitimo stereotipų susijusių su TŠP 

laužymo kontekste. 

Nuotraukų, piešinių, meno dirbinių parodos, 

kaip informacinės kampanijos ugdančios 

Lietuvos visuomenės narių sąmoningumą ir 

supratimą bei didinančios toleranciją 

Edukacinių-refleksinių diskusijų 

organizavimas imigrantams ir priimančiosios 

šalies nariams, kurių metu transliuojami 

socialiniai filmai, aptarinėjamos imigrantų 

integracijos problemos. 

Imigrantai, 

dirbantys 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

Nukreipimas. Atvykę imigrantai yra nukreipiami 

pas įvairius specialistus bendruomenėse, 
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žemos 

kvalifikacijos 

darbą ir kiti 

darbo 

pagrindu 

dirbantys 

imigrantai 

šalyje ypatumus dirbančius ekonominėse, socialinėse, sveikatos, 

kultūros, švietimo ir turizmo įstaigose, suteikiant 

palydėjimo paslaugą. 

Individualios arba grupinės 

konsultacijos/mokymai/ mentorystės 

programos kurių metu atvykę imigrantai 

supažindinami su tvarka tokiose kasdienio 

gyvenimo srityse kaip: valstybinės kalbos 

mokymosi galimybės, viešasis transportas, 

telekomunikacijos tinklai, švietimo/mokymo 

paslaugos, bankininkystė, darželiai, registracija į 

mokyklas, su būstu susiję reikalai (ypač 

bendraujant su nuomotojais bei komunalinių 

paslaugų tiekėjais), sveikatos priežiūra, 

laisvalaikio praleidimo būdai, saugumo 

reikalavimai darbo vietoje, informacija apie 

minimalų šalies atlyginimą ir t.t.  

Informaciniai leidiniai ir elektroniniai 

tinklapiai, kuriuose pateikta aukščiau nurodyta 

informacija imigrantų gimtąja kalba. 

 

Kalbinio barjero problema Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 

savarankiškas mokymasis savarankiško 

mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Anglijoje dirbantiems žemos kvalifikacijos 

imigrantams organizuojamas valstybinės kalbos 

„Namų darbų klubas“, kuriame  jie be trukdžių 

gali ruošti namų darbus, lavinti savo kalbą, 

socializuotis   su kitais, kai tuo tarpu vaikams yra 

suteikiamos užimtumo paslaugos. 
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Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 

dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 

paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 

atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe . 

Akultūracijos problema Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas. 

Etnokultūrinių mugių organizavimas, kurios 

sudaro galimybes imigrantams puoselėti etninę 

kultūrą ir priimančiajai visuomenei pažinti 

skirtingas etnines kultūras.  

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 
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Diskriminacijos problema/  

neigiamas visuomenės 

požiūris 

Informacijos suteikimas / tarpininkavimas / 

palydėjimas į institucijas dirbančias su 

diskriminacijos apraiškomis; 

Individualių ir grupinių teisinių konsultacijų 

teikimas sprendžiant imigrantų diskriminacijos 

problemas. 

“Gyvosios bibliotekos”- skatinančios tarpusavio 

supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus 

teisėms. 

Imigrantų gerosios integracijos patirtys TV 

laidose, spaudoje, nukreipti į visuomenės 

požiūrio keitimą ir prisideda prie visuomenės 

požiūrio keitimo stereotipų susijusių su TŠP 

laužymo kontekste. 

Nuotraukų, piešinių, meno dirbinių parodos, 

kaip informacinės kampanijos ugdančios 

Lietuvos visuomenės narių sąmoningumą ir 

supratimą bei didinančios toleranciją. 

Edukacinių-refleksinių diskusijų 

organizavimas imigrantams ir priimančiosios 

šalies nariams, kurių metu transliuojami 

socialiniai filmai, aptarinėjamos imigrantų 

integracijos problemos. 

Imigrantai 

studentai 

Informacijos stoka apie 

gyvenimo priimančiojoje 

šalyje ypatumus  

 

Nukreipimas. Atvykę imigrantai yra nukreipiami 

pas įvairius specialistus bendruomenėse, 

dirbančius ekonominėse, socialinėse, sveikatos, 

kultūros, švietimo ir turizmo įstaigose, suteikiant 

palydėjimo paslaugą. 

Individualios arba grupinės konsultacijos / 

mokymai / mentorystės programos kurių metu 

atvykę imigrantai supažindinami,  su tvarka 

tokiose kasdienio gyvenimo srityse kaip: 

valstybinės kalbos mokymosi galimybės, viešasis 
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transportas, telekomunikacijos tinklai, 

švietimo/mokymo paslaugos, bankininkystė, su 

būstu susiję reikalai (ypač bendraujant su 

nuomotojais bei komunalinių paslaugų tiekėjais), 

sveikatos priežiūra ir draudimas, socialinė 

parama,  informacija apie teisinį statusą, 

veikiančios etninės bendruomenės, laisvalaikio 

praleidimo būdai, saugumas ir t.t.  

Informaciniai leidiniai ir elektroniniai 

tinklapiai, kuriuose pateikta aukščiau nurodyta 

informacija imigrantų gimtąja kalba. 

Akultūracijos problema Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas. 

Formalių mentorystės program realizavimas, 

kurias vykdo mentoriai, turintys ameninę 

integracijos problemų sprendimo patirtį ir/ arba 

apmokyti mentoriai. 

Etnokultūrinių mugių organizavimas, kurios 

sudaro galimybes imigrantams puoselėti etninę 

kultūrą ir priimančiajai visuomenei pažinti 

skirtingas etnines kultūras.  

Priimančiosios šalies etnokultūriniai 

renginiai/festivaliai. 

Savęs  praradimas 

psichologine ir fizine 

prasme 

Individualus ir grupinis sociokultūrinis 

konsultavimas; 

 

Kalbinio barjero problema Valstybinės kalbos mokymosi kursai šiomis 

formomis:  formalūs akis į akį; distancinio 

mokymosi kursai; mokymasis namų aplinkoje; 

savarankiškas mokymasis savarankiško 

mokymosi centruose. Australijos patirtis parodė, 

jog valstybinės kalbos curriculum sudaro 510 val.  

Vertimo paslaugos teikiamos tvarkant 
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dokumentus, susijusius su darbu, sveikata, 

mokslu, teisiniais reikalais iki to momento, kol 

asmuo įgyja priimančios šalies kalbinių įgūdžių ir 

gebėjimų. Kanados patirtis parodė, kad 

valstybinės kalbos mokymasis turėtų būti 

organizuojamas taip, kad sudarytų visas sąlygas 

naujiems atvykusiesiems dalyvauti tokiuose 

mokymuose: pamokos vyksta bendruomenėse, ne 

pilną arba visą darbo dieną, rytais ir vakarais. 

Programa  gali  naudotis imigrantai pirmuosius  

trejus gyvenimo metus. Atsžvelgiant į imigrantų 

poreikius,  organizuojamos vaikų priežiūros 

paslaugos ir  kompensuojamos transporto 

išlaidos. 

Kalbos mokymo curriculum skirta naujai 

atvykusiems, inkorporuoja aktualią informaciją, 

susjusią su : 

• priimančiosios šalies kultūra ir 

visuomene;  

• bendruomene ir savanoryste,  

• žmogaus teisėmis ir priimančiosios šalies 

įstatymine baze, pilietybe.   

Sudėtingos įsidarbinimo 

procedūros/ nedarbo 

problema/ ribotos 

galimybės likti po studijų 

Karjeros projektavimo paslaugos, apimančios 

pagalbą ieškant darbo, praktikos vietų per 

individaulų konsultavimą, dirbtuves/seminarus. 

Karjeros projektavimo paslaugos inkorporuoja 

instrumentinę paramą,  apimančią darbo įgūdžių 

reikalingų priimančiosios šalies darbo rinkai 

įgijimą,  reziumė rašymo įgūdžius, socialinę 

paramą dalyvaujant mentorystės programose. 

Informacijos suteikimas ir galimybių 

sudarymas dalyvauti savanoriškoje veikloje 

nevyriausybinėse organizacijose, religinėse 
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bendruomenėse, socialinėse įmonėse. 

Aktyviai veikiančių 

imigrantų bendruomenių 

trūkumas 

- 

Diskriminacijos problema/  

neigiamas visuomenės 

požiūris 

Informacijos suteikimas / tarpininkavimas / 

palydėjimas į institucijas dirbančias su 

diskriminacijos apraiškomis; 

Individualių ir grupinių teisinių konsultacijų 

teikimas sprendžiant imigrantų diskriminacijos 

problemas. 

“Gyvosios bibliotekos”- skatinančios tarpusavio 

supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus 

teisėms. 

Televizijos laidos, imigrantų gerųjų 

integracijos patirčių straipsniai spaudoje, 

nukreipti į visuomenės požiūrio keitimą ir 

prisideda prie visuomenės požiūrio keitimo 

stereotipų susijusių su TŠP laužymo kontekste. 

Nuotraukų, piešinių, meno dirbinių parodos, 

kaip informacinės kampanijos ugdančios 

Lietuvos visuomenės narių sąmoningumą ir 

supratimą bei didinančios toleranciją. 

Edukacinių-refleksinių diskusijų 

organizavimas imigrantams ir priimančiosios 

šalies nariams, kurių metu transliuojami 

socialiniai filmai, aptarinėjamos imigrantų 

integracijos problemos. 

 


