Viešoji įstaiga
Nacionalinė regionų plėtros agentūra
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE
Bendra informacija apie projektą
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra projektą įgyvendina pagal Europos fondo trečiųjų
šalių piliečių integracijai 2009 m. metinės programos prioriteto „Rodiklių ir vertinimo
metodologijų, skirtų vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones bei supaprastinti
lyginamojo mokymo koordinavimą, nustatymas ir kūrimas“ remiamą veiksmą - kompetentingų
institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemų
kūrimas ir tobulinimas.
Viešosios politikos ir vadybos institutas 2008 m. atliko tyrimą „Europos sąjungos migracijos
politikos iniciatyvų poveikis Lietuvai ir Lietuvos tikslai formuojant Europos Sąjungos politiką
legalios ir nelegalios migracijos srityje“. Šiame tyrime pabrėžiama, kad Lietuvos imigracijos
politika pradėta formuoti palyginti neseniai. 2007 m. tam tikri imigracijos politikos klausimai buvo
įtraukti į Ekonominės migracijos reguliavimo strategiją. 2008 m. pradžioje LR užsienio reikalų
ministerija paskelbė siūlymus dėl Lietuvos imigracijos politikos principų ir svarstoma galimybė
rengti Lietuvos Respublikos migracijos politikos strategiją, į kurią būtų integruotos Lietuvos
imigracijos politikos gairių ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos nuostatos. Vis dėlto,
aiškiai apibrėžtos Lietuvos ekonominės imigracijos politikos ilgalaikės vizijos, dėl kurios sutartų
visos už imigracijos politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingos institucijos, kol kas
pasigendama.
Situacijai gerinti viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra parengė ir šiuo metu
įgyvendina projektą: "Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje". Projektas orientuotas į tokius
uždavinius:
− Regioninių socialinių partnerių tinklų sukūrimas.
− Plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp regioninių socialinių partnerių tinklų

imigracijos efektyvinimui ir užsienio ekspertų.
− Rekomendacijų politikos kūrėjams parengimas.
Minėtų uždavinių sprendimui pasitelktos įvairios priemonės: seminarai, susitikimai
(Lietuvoje ir užsienyje), informacijos skleidimas internetu. LR Lietuvos imigracijos politikos
gairėse, 2008-12-03 d. nurodoma, kad „į darbuotojų integravimą būtina įtraukti socialinius
partnerius, tarp jų darbdavius ir profesines sąjungas“. Socialinės partnerystės sistemos kūrimas
padėtų įgyvendinti kompleksiškumo principą, taip stiprinant „imigracijos politikos ir vystomojo
bendradarbiavimo sąsajas“.
Įvykę projekto renginiai:
1. 2010 m. balandžio 27 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Šiauliuose (Šiaulių
PPAR);
2. 2010 m. balandžio 29 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Marijampolėje
(Kauno PPAR);
Suplanuoti projekto renginiai:
1. 2010 m. gegužės 19 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Panevėžyje
(Panevėžio PPAR);
2. 2010 m. gegužės 24 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Vilniuje (Vilniaus
PPAR);
3. 2010 m. Birželio 3 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Klaipėdoje (Klaipėdos
PPAR).
Įvykusio projekto renginio apžvalga
Socialinių partnerių tinklo susitikimas Šiauliuose (2010-04-27)
2010 m. balandžio 27 dieną įvyko susitikimas Šiaulių pramonės amatų rūmuose. Susitikime
dalyvavo atstovai iš šių įstaigų:
– Šiaulių kolegija;
– Akmenės darbo birža;
– Radviliškio darbo birža;

–

Pakruojo darbo birža;

– ŠU Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba;
–

Kelmės darbo birža;

– Joniškio socialinės paramos skyrius;
– VšĮ „Šiaulių darbo rinkos ir mokymo centras“;
– VšĮ „Kuršėnų politechnikos mokykla“;
– Plungės darbo birža;
− Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Susitikimo metu buvo šnekama apie imigracijos problemas bei privalumus. Įstaigų atstovai
pasidalino problemomis dėl įdarbinimo, darbo bei integracijos apskritai. Kaip esmine kliūtimi buvo
įvardintas kalbos barjeras, nes per trumpą laiką imigrantai turi įsisavinti ne mažai informacijos.
Pasinaudojant kitų šalių patirtimi, kuri buvo pristatyta susitikimų metu, padaryta išvada, kad reiktų
organizuoti nemokamus (arba už simbolinį mokestį) kalbos kursus imigrantams, tai neabejotinai
palengvintų jų integraciją (taip daroma Belgijoje, Anglijoje ir kitose ES šalyse).
Sekanti problema įvardijama imigrantų šeimų integravimas, vaikų ugdymas. Šiai problemai
spręsti reikia iš esmės tobulinti sistemą. Gauta patarimų:
− bendradarbiauti su suaugusiųjų švietimo centrais;
− supažindinti suaugusiųjų švietimo centrus su NRPA programomis;
− svarsyti galimybę rengti kursus orientuotus į imigrantų problemas;
− mokyti imigrantus kalbos, supažindinti su šalies kultūra.
Dažniausia imigrantai mūsų šalyje dirba vairuotojais. Darbdaviai kaip privalumus vardijo
šias imigrantų savybes: dirba visą dieną, nekelia reikalavimų.
Susirinkimas pavyko, kadangi jo metu buvo išgrynintos problemos, bei pasiūlyti jų
sprendimo būdai. Toks ir yra šio projekto tikslas, surinkti kuo daugiau informacijos, kurios pagrindu
būtų suformuotos rekomendacijos politikos kūrėjams.

Socialinių partnerių kontaktai:
Socialinis partneris
Šiaulių kolegija

telefono
numeris

el. paštas

8-41-523768 administracija@siauliukolegija.lt

Akmenės darbo birža

8-425-56906

info.akmenė@ldb.lt

Radviliškio darbo birža

8-422-51542

info.radviliskis@ldb.lt

Pakruojo darbo birža
8-421-51730
ŠU Tarptautinių programų
ir ryšių tarnyba
8-41- 393042

info.pakruojis@ldb.lt

Kelmės darbo birža
Joniškio socialinės
paramos skyrius
VšĮ „Šiaulių darbo rinkos ir
mokymo centras“
VšĮ „Kuršėnų
politechnikos mokykla“
Plungės darbo birža

intern.projects@cr.su.lt

inetrnetinio tinklapio adresas
soc.parama@joniskis.lt
http://www.ldb.lt/TDB/Akmene/Puslapiai/de
fault.aspx
http://www.ldb.lt/TDB/Radviliskis/Puslapiai/
default.aspx
http://www.ldb.lt/TDB/pakruojis/Puslapiai/d
efault.aspx

8-427-61099

info.kelmės@ldb.lt

8-426-69154

soc.parama@joniskis.lt

http://www.su.lt
http://www.ldb.lt/TDB/kelme/Puslapiai/defau
lt.aspx
http://www.joniskis.lt/Socialin%C4%97sparamos-skyrius-728-1-317s.html

8-41-524722

sdrmc@splius.lt

www.mokymocentras.lt

8 -41-585897

kpm@takas.lt

8-448-71018

info.plunge@ldb.lt

http://politechnika.w3.lt
http://www.ldb.lt/TDB/Plunge/Puslapiai/defa
ult.aspx

Akimirkos iš partnerių susitikimo Šiauliuose

Susitikimo dalyviai

Projekto moderatorė Erika Vitkevičienė skaito pranešimą tema: „Politinio dialogo formavimas:
tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną.
Pasirengimas trečiųjų šalių piliečių (imigrantų) integracija Lietuvoje, padėtis darbo rinkoje“

Pranešimą skaito VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorė Aida Adeikienė tema: „Viešo
sektoriaus darbuotojų ir įmonių darbuotojų, atsakingų už asmenų (imigrantų) įdarbinimą, tarp
kultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, siekiant palengvinti trečiųjų šalių piliečių
integraciją į visuomenę ir darbo rinką“

Mūsų kontaktai:
Vilniuje
J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-63a, LT-01108 Vilnius
Įm. k. 225008220
Direktorė Aida Adeikienė
Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61
El. paštas: aida@nrda.lt

Šiauliuose
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Šiaulių filialas
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
Šiaulių filialo direktorė Erika Vitkevičienė
Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61
El. paštas: erika@nrda.lt
Įm. k. 301731242

Projekto partneris:

