Viešoji įstaiga
Nacionalinė regionų plėtros agentūra
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE
Bendra informacija apie projektą
Pirmajame laikraštyje rašėme apie socialinių partnerių tinklus, dabar norėtume plačiau apie
tai papasakoti, kas tai, kam jie reikalingi, kokia jų paskirtis ir vaidmuo šiame projekte.
Socialinės partnerystės tinklas – tam tikrų įgūdžių turinti įvairių institucijų grupė, kuri siekia
bendro tikslo - padėti asmenybei spręsti iškylančias socioedukacines problemas, ugdyti ar tobulinti
turimus sociokultūrinius, mobilumo įgūdžius, mokytis spręsti problemas ir integruotis
besikeičiančiame pasaulyje. Regioniniai socialinė partnerystės tinklai – regiono, su imigrantais
susijusių, socialinių partnerių bendradarbiavimo visuma: iniciatyvos, institucinė sąranga, patirtys.
Regioniniai socialinės partnerystės tinklai grindžiami ilgalaikiu bendradarbiavimu tarp skirtingų
socialinių partnerių, kurį skatina ir stiprina imigrantų integracijos regione interesų suderinamumas.
Sukurti regioniniai socialinės partnerystės tinklai pasirašys tarpusavio bendradarbiavimo sutartis,
esant reikalui bendradarbiaus tarpusavyje, pateiks vieni kitiems atnaujinamą informaciją imigracijos
skirtyje, kas atskleidžia veiklos tęstinumą.
Regioninis skirstymas siejamas su penkiais regioniniais Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmais: Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos. Numatoma kiekviename regione po
vieną susitikimą – iš viso 5 susitikimai, kuriuose dalyvaus konkretaus regiono atstovai iš žemiau
nurodytų įstaigų, organizacijų. Susitikimų tikslinė grupė – 10 asmenų. Veiklų įgyvendinimo vieta
siejama su regioniniais Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmais.
Regioninių socialinių partnerių tinklai imigracijos efektyvinimui apjungia: Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos, regioninių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (kaip
regiono darbdavių atstovus) atstovus, Nacionalinės regionų plėtros agentūros, universitetų/kolegijų
atstovus, Teritorinės darbo biržos, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos, darbo rinkos mokymo
centrų ir kt. suaugusiųjų mokymo paslaugas tiekiančių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų,

VPK migracijos skyrių/poskyrių, labdaros organizacijų, tokių kaip „Caritas“ ar kt., bažnyčios,
įmonių, Turizmo ir verslo informacijos centrų, bibliotekų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos
padalinių bei savivaldybės atstovus, vietinės savivaldos politikus ir kt. susijusias institucijas.
Kuriamas partnerystės tinklas naudojantis „Iš apačios į viršų einančiu modeliu“, kuriame
partnerystės regioniniu lygmeniu įkūrimas ir įgyvendinimas yra vis augančio ir besiplečiančio
bendradarbiavimo tarp socialinio tinklo partnerių mikro lygmeniu rezultatas.
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);
3. 2010 m. gegužės 19 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Panevėžyje
(Panevėžio PPAR);
4. 2010 m. gegužės 24 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Vilniuje (Vilniaus
PPAR);
5. 2010 m. Birželio 3 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Klaipėdoje (Klaipėdos
PPAR);
Įvykusio projekto renginio apžvalga
Socialinių partnerių tinklo susitikimas Marijampolėje (2010-04-29)
2010 m. balandžio 29 d. Marijampolėje (Susitikimą organizuoti padėjo Kauno pramonės
amatų rūmai) įvyko susitikimas. Jame dalyvavo šių įstaigų atstovai:
− Marijampolės darbo birža;
− Marijampolės kolegija;
− Marijampolės savivaldybės administracija;
− O. Čirvinskienės mokymo centras;
− Suaugusiųjų mokymo centras;
− Vilkaviškio rajono savivaldybė;
− Marijampolės moters veiklos centras;

− Lietuvos Caritas;
− Asociacija Kazlų Rūdos krašto draugija;
− Marijampolės apskrities Moterų namai – krizių centras.
Susitikimo metu buvo gauta ne mažai naudingos informacijos. Suaugusiųjų mokymo centre
buvo mokomi armėnai, daugiausia laiko buvo skiriama lietuvių kalbos mokymui, ruošimuisi laikyti
egzaminą. Marijampolės darbo biržoje yra registruoti nuolat gyvenantys 7 imigrantai. Šiame krašte
daugiausia imigrantų yra romų tautybės. Imigrantai turintys leidimą gyventi, nesunkiai gauna ir
leidimą dirbti, bei galimybę mokytis lietuvių kalba. Darbdaviai Marijampolėje daugiausia imigrantų
yra įdarbinę transporto sektoriuje, tačiau jie nuolatos Lietuvoje negyvena, yra atvykstantys. Jie turi
terminuotus leidimus gyventi, kuriuos, terminui pasibaigus, reikia pratęsti. Tokias problemas bei
patirtį atskleidė susitikimo dalyviai.
Socialinių partnerių kontaktai:
Socialinis partneris

telefono
numeris
8-343-50750

M arijampolės kolegija
M arijampolės savivaldybės
8-343-90003
administracija
O . Č irvinskienės mokymo centras8-343-92773
Suaugusiųjų mokymo centras 8-343-52959
Vilkaviškio rajono savivaldybė 8-342-60062
M arijampolės moters veiklos
8 343 59525
centras
Lietuvos C aritas
8-37-205427
Asociacija „K azlų Rūdos krašto
draugija“
Marijampolės apskrities moterų
8-617-23130
namai – krizių centras

el. paštas
direkcija@ marko.lt

inetrnetinio tinklapio
adresas
http://www.marko.lt

administracija@ marijampole.lt

http://www.marijampole.lt

omc@ marinet.lt
smcmari@ delfi.lt
v.jasinskiene@ vilkaviskis.lt

http://www.vilkaviskis.lt

adolfina.b@ gmail.com

http://www.mmvc.puslapiai.lt

caritas@ lcn.lt

http://www.caritas.lt

algimanta@ algimanta.lt
moteru.namai@ gmail.com

www.moterunamai.lt

Akimirkos iš partnerių susitikimo Marijampolėje

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:

