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Lietuvoje apsigyvenantys užsienio šalių piliečiai (neturintys Europos
Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių)
pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvą dėl ekonominių bei asmeninių
priežasčių, nesusijusių su politiniu persekiojimu ar gamtos katastrofomis,
vadinami trečiųjų šalių piliečiais.

Dalis šių šalių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais bei
neigiamomis nuostatomis, kylančiomis dėl išvaizdos, kultūrinių skirtumų.
Tai apsunkina jų galimybes sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę.

Keičiantis situacijai tiek Europoje, tiek visame pasaulyje pastebima,
kad trečiųjų šalių piliečių imigracija yra neišvengiamas procesas.
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Trečiųjų šalių piliečiai, jų imigracija ir integracija Lietuvoje daugeliui
atrodo tolimas ir nelabai pageidautinas reiškinys. Tačiau visada kyla
klausimas kodėl?

Užduokime sau klausimus:
• Ką darysiu, jeigu mano kaimynas bus atvykęs iš trečiosios šalies ir jam

reikės pagalbos?
• Kaip elgsiuosi, kai turėsiu iš trečiosios šalies atvykusį kolegą, ugdytinį,

klientą, darbuotoją ar darbdavį?
• O gal toks žmogus atsiras ir šeimos tarpe?

Daugelis pasaulio šalių labai teigiamai vertina imigracijos procesus ir
pasinaudoja jų metu vykstančiomis galimybėmis. Pagalvokime, jog tuo verta
pasinaudoti ir mums, lietuviams.
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Siekdama tobulinti imigracijos procesus, tarpusavio
santykį, kuo daugiau sužinant apie įvairių sričių atstovų
galimybes padėti trečiųjų šalių piliečiams, keisti požiūrį į
trečiųjų šalių piliečius VšĮ Nacionalinė regionų plėtros
agentūra įgyvendina projektą „Informacinės –
konsultacinės platformos sukūrimas: regioninių imigracijos
centrų plėtra Lietuvoje“.
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Projekto pagrindinis tikslas - sukurti informacinę –
konsultacinę platformą, regioninių imigracijos centrų
plėtojimui Lietuvoje, tobulinant bendradarbiavimo ir
koordinavimo ryšius.
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PROJEKTO VEIKLOS

1.1.1. Regioninių  imigracijos centrų sukūrimas.

Sukurti 6 centrai informacijos bei konsultacijų teikimui,
imigracijos klausimais. Centrų išdėstymo regioniškumas siejamas su
regioniniais prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

Tikslas – stiprinti informacinę, mokomąją bazę, plėtojant
regioninių imigracijos centrų veiklą.



8

1.1.2 Konsultacijų teikimas

Regioniniai konsultantai konsultuoja regiono įstaigas, organizacijas, fiziniuis bei
juridinius asmenis imigracijos klausimais.
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1.1.3. Informacijos apie integracijos procesą Lietuvos mastu analizavimas ir
sisteminimas

Viso projekto įgyvendinimo metu bus kaupiama ir analizuojama visa LR
imigracijos tema leidžiama mokslinė, metodinė bei publicistinė informacija. Surinkta
informacija analizuojama ir sisteminama, siekinat parengti rekomendacijas, kurios
apimtų integracijos proceso Lietuvos mastu situacijos analizę.

Rekomendacijos bus teikiamos regioniniams prekybos, pramonės ir amatų
rūmams, Lietuvos aukštosioms mokykloms, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijai, kaip projekto partneriui.
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2.1.1 Simpoziumas.

Tikslas – diskusinių platformų rėmuose aptarti ir pristatyti
ilgametę užsienio šalių patirtį, atkreipiant dėmesį į aktualias
problemas, perspektyvas.
Simpoziumas - viena reikšmingiausių akademinių diskusijų platformų
projekto veiklų rėmuose. Simpoziumo metu dėmesys skiriamas
įvairiems imigracijos aspektams: ekonominiams,
politiniams/teisiniams, socialiniams, švietimo, kultūros ir t.t.
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2.1.2 Apskritas stalas/diskusija.

Tikslas – sukurti erdvę viešai ekspertinei diskusijai imigracijos
Lietuvoje specifiniais klausimais bei galimybę pristatant atstovaujamas
įstaigas pateikti pokyčių perspektyvas.

Įvairių įstaigų atstovai į apskrito stalo diskusijas kviečiami
siekiant aptarti kylančias problemas, galimus jų sprendimo būdus,
pagalbos suteikimo galimybės. Tuo pačiu diskusijų metu bus
suteikiama informacija apie galimybę vienytis, telktis siekiama
paskatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje.
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