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1. Įvadas: Imigrantės moterys Lietuvoje
Trumpa naujausios imigracijos istorijos šalyje apžvalga
Imigrantų skaičius Lietuvoje pradėjo augti tik pastarųjų dviejų dešimtmečių laikotarpyje. Diskutuojant apie
“Lietuvos, kaip globalaus „žaidėjo“ tarptautiniuose migracijos procesuose, vaidmenį, Sovietų Sąjungos žlugimas,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m., ES plėtra 2004 m. ir Šengeno sutarties ratifikavimas 2007 m.
turėtų būti laikomi svarbiausiais įvykiais, padariusiais didžiausią įtaką tarptautinės migracijos tendencijoms
Lietuvoje. <…> Istorinis imigracijos kontekstas, Lietuvoje vyraujanti imigracijos struktūra ir imigracijos valdymo
patirtys rodo, kad daugiau negu prieš 20 metų imigracija Lietuvoje patyrė lūžio momentą ir įgavo naujų formų.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tarprespublikinė imigracija į Lietuvą iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų
posovietinių šalių tapo tarptautine” (p. 8) 1.
Nepaisant to, jog po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva netapo imigracijos tikslo šalimi, nuo 2000 metų
imigracijos srautai pradėjo gana pastebimai augti, o po Lietuvos įstojimo į ES (2004 m.) šis procesas, ypač darbo
imigracijos tendencijos, toliau intensyvėjo.
Žemiau pateiktos diagramos atskleidžia lietuvių ir užsienio piliečių imigracijos į Lietuvą 2011 ir 2018 metais
santykį. Pastebima, jog Lietuvos piliečių imigracija tik šiek tiek išaugo, tačiau būtent ne Europos Sąjungos piliečių
imigracija tapo kur kas intensyvesnė.
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Diagrama Nr. 1. Į Lietuvą imigravę asmenys (2011). Šaltinis: Europos migracijos tinklas
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Diagrama Nr. 2. Į Lietuvą imigravę asmenys (2018). Šaltinis: Europos migracijos tinklas
Daugelį metų didžioji dalis imigrantų buvo į šalį sugrįžtantys Lietuvos piliečiai (apie 80%), tačiau apytiksliai nuo
2017-ųjų tautybių kompozicija reikšmingai pasikeitė, kuomet smarkiai išaugo į Lietuvą atvykstančių ne Europos
Sąjungos piliečių skaičius.
Taip pat akivaizdu ir kaip imigracijos priežastys kito bėgant metams. 2011 metais didžiausią dalį imigrantų iš ne
ES šalių, gavusių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, sudarė asmenys atvykę dėl šeimos susijungimo. Tuo tarpu
2018 metais viskas pakrypo į darbo imigraciją ir darbo imigrantų segmentas buvo didesnis nei bet kuris kitas,
kuriuos matome diagramose žemiau.

Diagrama Nr. 3. Ne ES piliečiams išduotų/pakeistų leidimų laikinai gyventi skaičius pagal pagrindą (2011).
Šaltinis: Europos migracijos tinklas
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Diagrama Nr. 4. Ne ES piliečiams išduotų/pakeistų leidimų laikinai gyventi skaičius pagal pagrindą (2018).
Šaltinis: Europos migracijos tinklas
Trumpa šiuo metu didžiausių imigrantų grupių šalyje apžvalga
Didžioji dalis atvykstančiųjų užsieniečių yra iš Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Užsienio piliečiai iš Europos
Sąjungos sudaro apie 3% imigrantų. Dauguma ES imigrantų atvyksta iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos2. Didesnioji
dalis (85,3%) užsienio imigrantų 2018 metais buvo vyrai3, o 2019 jų skaičius išaugo iki 89,7%.
Diagramos žemiau parodo, jog imigrantai iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos bėgant metams išliko pagrindinėmis
imigrantų grupėmis.

Diagrama Nr. 5. Į Lietuvą imigravę asmenys (2011). Šaltinis: Europos migracijos tinklas

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/imigracijos-emigracijos-statistika/
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai/lietuvos-gyventojai-2019/gyventoju-migracija1/tarptautinemigracija
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Diagrama Nr. 6. Į Lietuvą imigravę asmenys (2018). Šaltinis: Europos migracijos tinklas
Labiausiai išaugo imigrantų iš Ukrainos ir Baltarusijos skaičius, kadangi 2011 m. jų buvo vos keli šimtai, o 2018 m.
jų skaičius jau siekė kelis tūkstančius. 2019 m. beveik pusė (8,9 tūkst., arba 45,1%) Į Lietuvą imigravusių
užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 6,4 tūkst. Baltarusijos piliečiai (32,5%) ir 1 tūkst. Rusijos piliečių (5,3%)4.
Nepaisant to, bendras užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą kaip darbo jėgos su nacionalinėmis vizomis, skaičius yra
žymiai didesnis. Nors šis segmentas nepatenka po „imigrantų“ etikete, jį vis vien pravartu paminėti, nes jis atspindi
ir bendrą darbo rinkos situaciją, atsižvelgiant į užsienio piliečius. Trečiųjų šalių piliečiams (TŠP – asmenys iš ne
Europos Sąjungos šalių) išduodamų nacionalinių vizų skaičius sparčiai auga: 2016 m. buvo išduota 17 161 vizų,
2017 m. - 28 682 vizos, o 2018 m. - 46 127 vizų5. 2018 m. didžiausią išduotų nacionalinių vizų srautą sudarė
užsieniečiai, ketinantys vykti į Lietuvos Respubliką dirbti srityse,

įtrauktose į profesijų, kuriose trūksta

darbuotojų, sąrašą. Užimtumo tarnyba pateikė papildomų duomenų, jog remiantis Migracijos departamentu, 2019
m. į Lietuvos Respubliką darbo pagrindu atvyko beveik 67 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, iš kurių 84% buvo
trūkstamų profesijų darbuotojai. Didžioji dauguma nacionalinių vizų išduodamos Ukrainos piliečiams, antroje
vietoje pagal srautus - Baltarusijos piliečiai ir trečioje Rusijos piliečiai.
Imigrančių moterų padėties šalyje apžvalga
Dauguma į Lietuvą atvykstančių užsienio imigrantų yra vyrai, nes Lietuvoje yra didesnis vyrų darbo jėgos poreikis
ir tik apie 15 procentų užsienio imigrantų 2018 m. buvo moterys. Vidutinis 2017 m. į Lietuvą imigravusių

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7380334
Migration department, 2019 (Internet access: https://www.migracija.lt/-/migracijos-departamentas-stebiviz%C5%B3-i%C5%A1davimopakitimus?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3Ddarbo%2Bpagrindu)
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užsieniečių moterų amžius buvo 30 metų ir, kaip parodyta žemiau esančioje lentelėje, imigravusių moterų amžius
pastaraisiais metais mažėja ir į Lietuvą imigruoja vis jaunesnės imigrantės.

Diagrama Nr. 7. Vidutinis grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir imigravusių užsieniečių vyrų ir moterų amžius
2011–2017 m.6.
Sunku rasti informacijos pateikiančios lyčių santykį tarp imigrantų, tačiau remiantis 2018 m. Statistikos
departamento demografiniu metraščiu7, žemiau pateikti didžiausių trečiųjų šalių piliečių imigrantų grupių skaičiai
pagal jų pilietybę ir lytį:

Pilietybė

Vyrai

Moterys

Ukraina

5350

382

Rusija

439

341

Baltarusija

2972

285

Indija

264

99

Diagrama Nr. 8. Imigrantai pagal pilietybę ir lytį, 2018.
Nors pagrindinės išskirtos imigrančių moterų grupės yra iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos, svarbu taip pat
atkreipti dėmesį ir į kitų pilietybių imigrantes.
Kaip vaizduoja aukščiau pateikti duomenys, dauguma užsienio imigracijos atvejų yra susiję su darbo rinka ir
užimtumu, o dauguma tokių imigrantų atvyksta iš trečiųjų šalių, tokių kaip Ukraina, Baltarusija, Rusija ir kt. Nors
tai ir sunku įvertinti lyčių aspektu dėl negausių duomenų, atlikti interviu su ekspertais atskleidė, kad darbo rinkoje
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Lietuvos Statistikos departamentas.
Lietuvos Statistikos departamentas.
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didžiausias poreikis pastebimas vyrų darbo jėgai ir kadangi imigrantėms moterims yra mažiau pozicijų, jų
imigracija tampa retesnė, tačiau ji vis vien vyksta.
Darbo imigracija šalyje yra gana griežta ir pagrįsta dokumentais - trečiosios šalies pilietis gali atvykti į Lietuvą
dirbti, jei turi vieną iš šių dokumentų: „leidimą dirbti; sprendimą dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams; sprendimą
dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos
poreikiams“8. Taigi, trečiosios šalies pilietis prieš atvykdamas dirbti Lietuvoje turi turėti darbo vietą, kuri iš esmės
užtikrina jam užimtumą imigravus. Imigrančių užimtumo lygis gali būti žemas, jei jos atvyksta čia dėl šeimos
susijungimo ar kaip sutuoktinės ir nusprendžia likti namų šeimininkėmis, o ne dirbti, kas tikėtina pamažu kuria
vis mažesnę motyvaciją ieškoti darbo.
Dažniausias moterų imigracijos į Lietuvą pagrindas yra šeimos susijungimas. Iš pirmo žvilgsnio teigiamas ir netgi
romantiškas atvykimo į Lietuvą fonas iš tikrųjų lemia moterų imigrančių izoliaciją, kurią sustiprina nuostata, kad
moterys, kurios atvyksta dėl šeimos susijungimo, dažniau yra susijusios vien su namų aplinka. Tokiu atveju
imigrantės iš tolimų šalių palaiko ryšius tik su savo tautiečiais, o kontaktai su priimančiąja visuomene ne itin
vystomi, kas savo ruožtu padidina izoliacijos riziką. Tokiu būdu šeimos susijungimo pagrindas sukuria prielaidas
dvigubam moters pažeidžiamumui - tiek kaip moteriai, tiek kaip imigrantei9.
Sudėtingesnė padėtis vyrauja prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių grupėje. Apskritai prieglobsčio prašytojai nėra
laikomi imigrantais ir jie nepriskiriami prie bendros imigracijos statistikos. 2018 m. Lietuvos Respublika sulaukė
423 prieglobsčio prašymų, pateiktų piliečių iš 25 valstybių bei asmenų be pilietybės. Taip pat buvo 17 paraiškų
dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje asmenims, kuriems suteikta papildoma apsauga. 2017 m.
didžiausia prieglobsčio prašytojų grupė buvo Sirijos piliečiai, kurie pateikė 225 prašymus. 2018 m. daugiausia
prieglobsčio prašymų pateikė Tadžikistano piliečiai, pateikę 118 prašymų. 2018 m. prieglobsčio prašymus
daugiausia pateikė trečiųjų šalių piliečiai iš Tadžikistano (28 proc.), Rusijos (14 proc.), Irako (9 proc.), Sirijos (8
proc.). Tautybės kiekvienais metais skiriasi atsižvelgiant į pabėgėlių kvotas valstybėje.
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Diagrama Nr. 9. Užsieniečių, 2018 m. pateikusių prašymus suteikti prieglobstį, pasiskirstymas pagal pilietybę ir
lytį. Šaltinis: Migracijos departamentas (2019). Prieglobstis Lietuvoje 2018m.: Vilnius.
Tendencija teikti daugiau prieglobsčio prašymų išlieka tarp vyrų: 2018 m. vyrai sudarė 65% visų suaugusiųjų
prieglobsčio prašytojų. Tarp moterų dauguma prieglobsčio prašytojų yra 18–34 metų (35%), tačiau panašius
srautus sudaro ir 0–13 metų amžiaus grupė (33%). Lietuvos Respublikoje 2018 m. nebuvo grupių, kuriose būtų
daugiau prieglobsčio prašytojų moterų negu vyrų, tik Sirijos ir Afganistano piliečių grupėse lyčių skaičius
pasiskirstė vienodai tarp vyrų ir moterų.
Nors nėra konkrečių duomenų apie pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų užimtumą, jie susiduria su įvairiomis
kliūtimis (žr. 3 skyrių) ieškant darbo ar jau jį radus, todėl svarbu į tai atkreipti dėmesį ir šio projekto veiklose.
Remiantis ankstesniais tyrimais, Lietuvos visuomenėje daugumoje atvejų požiūris į imigrantus kaip darbo jėgą,
galima sakyti, nėra pozityvus. „Dauguma Lietuvos gyventojų (92%) mano, kad didėjant nedarbui pirmiausia darbu
turėtų būti aprūpinami Lietuvos piliečiai, o ne užsieniečiai. Tačiau dauguma (70% respondentų sutinka, kad
dirbantys Lietuvos piliečiai ir legaliai įsidarbinę užsieniečiai privalo turėti vienodas teises darbe. Moterų
imigrančių užimtumo lygis vis dar žemas, ypač per pirmuosius trejus gyvenimo metus priimančiojoje šalyje, todėl
būtina anksti teikti paramą imigrantėms ir pabėgėlėms bei stebėti jos poveikį“9.
Reikšmingų politinių ar teisinių klausimų, susijusių su moterimis migrantėmis ir užimtumu, apžvalga
2017 m. ir 2018 m. migracijos temos išliko plačiai aptariamos Lietuvoje. Vyriausybė ir toliau sutelkė dėmesį į
emigracijos ir grįžimo migracijos klausimus, taip pat palengvino ir teikia geresnes imigracijos procedūras aukštos
kvalifikacijos užsienio specialistams. Taip pat iškilo naujų iššūkių - būtent sparčiai didėjanti darbo jėgos imigracija.
Migracijos departamentas pranešė, kad užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą dėl užimtumo priežasčių, 2018 m.
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Pocevičienė, R., Šidlauskienė, V. (2015). “Pažeidžiamos moterų grupės padėtis užimtumo srityje“ (p.89).
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pirmąjį pusmetį išaugo du kartus, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., todėl ši tema tampa vis aktualesnė
didėjant imigracijos srautams10.
Ekspertai teigia, kad migracijos politikoje ar įstatymuose yra tam tikrų trūkumų, tačiau pagrindinis susirūpinimas
yra tas, kad, nors formali teisinė sistema yra laikoma pakankama, kylą klausimų - ar teisės ir paslaugos pakankamai
ir tinkamai teikiamos praktikoje. Buvo teigiama, kad daugumoje institucijų labai sunku rasti angliškai kalbančius
asmenis, todėl migrantams, kurie kalba tik anglų užsienio kalba (arba tik arabų kalba), yra labai sunku bendrauti
ir gauti paslaugas. Pavyzdžiui, daugelis gydytojų ar ligoninių priėmimo skyrių darbuotojų nekalba angliškai ar
kitomis užsienio kalbomis, todėl šiuo atveju yra gana sunku gauti pagalbą.

2. Imigrančių moterų užimtumo situacija Lietuvoje
2019 m. Užimtumo tarnyba užregistravo 1760 bedarbių trečiųjų šalių piliečių, iš jų 916 arba 52% buvo moterys.
Palyginti su 2018 m., registruotų bedarbiais ne ES piliečių bendras skaičius išaugo 1,7%, o konkrečiai moterų
skaičius padidėjo 10,5% (Užimtumo tarnyba, 2019). Didžioji dalis bedarbių TŠP moterų yra Rusijos Federacijos
(48,3%), Baltarusijos (21,9%) ir Ukrainos (17,6%) pilietės. 23% bedarbėmis registruotų moterų turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, tačiau 41,8% - neturi jokio profesinio pasirengimo. Viena iš priežasčių, lemiančių
didelius nekvalifikuotų moterų skaičius, gali būti kitose nei Europos Sąjungos šalyse įgytų kvalifikacijų
pripažinimo problemos. Vidutinis TŠP darbo ieškančios moters, užregistruotos per Užimtumo tarnybą, amžius yra
42,7 metai.
2019 m. Užimtumo tarnyba išdavė 9061 leidimus užsieniečiams (trečiųjų šalių piliečiams) atvykti ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, įskaitant 1551 leidimą moterims. Į Lietuvos Respubliką 2019 m. moterys atvyko iš 36 šalių daugiausia iš Ukrainos (958), Baltarusijos (230), Rusijos (64), Gruzijos (43). Dauguma moterų užsieniečių Lietuvos
Respublikoje, turinčių Užimtumo tarnybos išduotus dokumentus, yra įdarbintos virėjomis ar virėjų padėjėjomis,
grožio salonų darbuotojomis, logistikos specialistėmis, pardavimų vadybininkėmis.
Data from Eurostat indicate that immigrant women born outside the EU have similar rates of employment to those
among Lithuanian-born women, with native women enjoying a slightly higher rate since 2016 (see Figure 10).
Eurostato duomenys rodo, kad už ES ribų gimusių moterų imigrančių užimtumo lygis yra panašus, kaip ir Lietuvoje
gimusių moterų, nors gimusiųjų Lietuvoje užimtumas nuo 2016 m. yra šiek tiek didesnis (žr. Diagrama Nr. 10).
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OECD (2018). “Recent developments in international migration and migration policy in Lithuania”. Vilnius.
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Diagrama Nr. 10. 2009–2018 m. Lietuvoje gimusių ir iš 28 ES nepriklausančių šalių imigravusių moterų užimtumo
lygis. Šaltinis: Eurostat, (duomenų kodas: lfsa_ergacob).
Remiantis migracijos tyrėjų įžvalgomis, statistika ir interviu su ekspertais, migrantų darbo jėgos pasiskirstymo
padėtis labiau atspindi nevienodą lyčių situaciją Lietuvos darbo rinkoje, kur moterys užima mažiau apmokamas,
ekonomiškai labiau neįvertintas nišas. Lietuvoje yra 27% niekur šalyje nedirbusių moterų imigrančių ir tik 5%
niekur nedirbusių vyrų. Remiantis Burneckienės et al. (2014) tyrimu, „moterų darbo migracija į Lietuvą
neskatinama, nes kaip manoma, pigios moterų darbo jėgos užtenka ir šalies viduje. <...> Moterų darbo jėgos
pritraukimą iš užsienio gali stabdyti ir tai, kad su moterimi darbuotoja siejami didesni kaštai, galintys atsirasti dėl
vaikų priežiūros ar nėštumo. Moterys iš trečiųjų šalių nepalyginamai rečiau atvyksta kaip nepriklausomos
ekonominės srities veikėjos, dažniausiai jos yra traktuojamos tik kaip šeimos dalis“11.
Migracijos procesai patvirtina tradicinius moterų ir vyrų vaidmenis: moterų atvykimas daugiausia susijęs su
šeimos aplinkybėmis, o vyrų atvykimas – su darbu. Lietuvoje populiariausios imigrančių moterų užimtumo sritys
yra maisto gaminimas, sveikatos priežiūra (masažai), prekyba ir valymas.
„Tai, kad moterų migracinis aktyvumas mažėja ekonomiškai aktyviame amžiuje (nuo 39 ar net 34 metų), o vyrai
dar bent dešimt ar net daugiau metų išlaiko aukščiausią aktyvumą, rodo, jog moterų ir vyrų atvykimo pagrindai,
motyvacija bei aplinkybės skiriasi. Šiuos skirtumus galima būtų sieti tiek su reprodukciniais faktoriais, labiausiai
paliečiančiais moteris, tiek su tradiciniais lyčių vaidmenimis, tiek su struktūrinėmis imigracijos sąlygomis“ 12. Iš
turimos statistinės informacijos neįmanoma visiškai užtikrintai pasakyti, kokie būtent trečiųjų šalių piliečiai
atvyksta ir kiek jų padėtis skiriasi pagal lytį.

Burneckienė et al. (2014). “Moterų padėties, apimančios jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo
komiteto rekomendacijų lietuvai, įgyvendinimo tyrimas ir vertinimas”. Ataskaita.
12 Erentaitė ir Sotirovič (2012). “Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje
analizė”. Etniškumo studijos, 1(2), p. 178-203
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11

Ekspertai teigė, kad informacijos apie migrantų darbuotojų išnaudojimą nėra daug ir to oficialiai nėra randama
darbovietėse.
Interviu su ekspertais rodo, kad bendra TŠP moterų migrančių užimtumo padėtis gerėja, nes darbdaviai tampa
labiau priimantys ir pagarbūs užsienio darbuotojams. Subsidijos taip pat padarė didelį pokytį, nes tai padeda
padidinti pabėgėlių užimtumą bendrąja prasme.

12

3. Galimybės ir kliūtys tikslinių grupių imigrančių
moterų užimtumui
Galimybės TŠP migrančių moterų užimtumui
Lietuva jau kurį laiką vykdo tam tikrą politiką, kuria siekiama pagerinti migracijos situaciją šalyje. 2017 m. rugsėjo
mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030
metams strategiją. Strategija buvo priimta 2018 m. rugsėjo 20 d. Dokumente nustatomi trys tikslai, susiję su šeimai
palankios aplinkos kūrimu, migracijos srautų valdymu ir pagyvenusių žmonių integracija į viešąjį gyvenimą.
Strategija skatina grįžtamąją migraciją ir subalansuotą užsienio piliečių atvykimą pasitelkdama pritraukimo,
priėmimo, integracijos ir informavimo politiką.
2018 m., norėdamas paspartinti imigracijos procedūras, Migracijos departamentas įgyvendino patvirtintų įmonių
(rėmėjų), kurios atitiko konkretų kriterijų spektrą, sąrašą. Patvirtinimas galioja trejus metus ir yra vis pratęsiamas.
Patvirtinta įmonė gali įdarbinti užsieniečius, nepateikdama darbo leidimo Migracijos departamentui, pateikdama
darbo sutarties kopiją ar įrodydama pakankamas lėšas (tačiau užsieniečiai vis tiek privalo turėti leidimą dirbti).
Taip pat buvo padidintos pastangos pritraukti darbo jėgą palengvinant procedūras; pavyzdžiui, Lietuvoje dabar
galima pateikti paraiškas arba rezervuoti susitikimą Migracijos departamente elektroniniu būdu internete
(Europos migracijos tinklas).
Nuo 2019 m. kovo mėnesio buvo įgyvendinti svarbūs darbo leidimų taisyklių pakeitimai. Darbuotojams,
atvykstantiems ne į aukštos kvalifikacijos darbą, nebereikės įrodyti kvalifikacijos ar naujausios įdarbinimo
patirties Migracijos departamente; ši atsakomybė dabar tenka darbdaviui. Darbuotojams, kurių profesijos yra
įtrauktos į nacionalinį trūkstamų profesijų sąrašą, darbdavys privalo užtikrinti, kad įdarbinamas užsienietis turėtų
dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ir kt.) ir ne mažiau kaip vienerių metų patirtį šioje
srityje per pastaruosius dvejus metus 13.
Kalbant apie pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus, Lietuva yra įsteigusi pabėgėlių centrus, skirtus integracijai ir
kitiems sunkumams, su kuriais susiduria trečiųjų šalių piliečiai ir pabėgėliai Lietuvoje. 2016 m. buvo įsteigti
Užsieniečių integracijos centrai (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), kur migrantai gali lankyti lietuvių kalbos kursus,
gauti psichologines, teisines ir kitas paslaugas, taip pat lankyti mokymus, kad padidintų įsidarbinimo galimybes.
Informaciją apie integracijos paslaugų prieinamumą užsieniečiams integracijos centrai parengė ir paskleidė
įvairiose institucijose. Pagrindiniai centrai, dirbantys su prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais: Pabėgėlių ir
migrantų centras „InLT“; Pabėgėlių priėmimo centras; „Caritas“ integracijos programa ir kt.

13

www.oecd-library.org (2019).

13

Lietuvoje yra du pabėgėlių integracijos etapai, kurie veikia kaip pagalbinės priemonės pabėgėliams integruotis į
darbo rinką ir visuomenę14:
●

I etapas. Parama Pabėgėlių priėmimo centre

Pirmoji pagalba pabėgėliams teikiama Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, kuris teikia paramą iki 8 mėnesių. Jei
per nustatytą laiką užsieniečiai dėl objektyvių priežasčių nepasirengė integracijai savivaldybėje, trukmė gali būti
pratęsta iki 12 mėnesių. Jei prieglobstį gavę užsieniečiai priklauso pažeidžiamoms grupėms - nelydimiems
nepilnamečiams, nėščioms moterims, neįgaliesiems ir pan., šis laikotarpis jų prašymu gali būti pratęstas iki 18
mėnesių.
Šiame etape Pabėgėlių priėmimo centro socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Įdarbinimo
tarpininkavimo centru, vertina pabėgėlių įgūdžius ir kvalifikaciją, tikrina jų sveikatą, vertina bet kokias sveikatos
problemas, negalią ir kt. Pabėgėliai intensyviai mokomi lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros, kad būtų tinkamai
pasirengę integruotis į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką.
Pabėgėliai, gyvenantys Pabėgėlių priėmimo centre, gauna mėnesinę pašalpą (nustatyta tvarka), leidžiančią jiems
susimokėti už maistą ir papildomas išlaidas.
●

II etapas. Integracijos parama savivaldybės teritorijos lygiu

Pabėgėlių priėmimo centre užbaigus pirmąjį integracijos etapą, tolesnė integracijos parama teikiama vietos
savivaldybės teritorijoje ir trunka iki 12 mėnesių. Šį paramos etapą koordinuoja Pabėgėlių priėmimo centras.
Šiuo metu yra dvi nevyriausybinės organizacijos, remiančios pabėgėlius jų integracijos metu savivaldybės
teritorijos lygiu. Tai yra Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Integracijos
procese taip pat dalyvauja kitos nevyriausybinės organizacijos, savivaldybių socialinės paramos centrai ir kitos
organizacijos, tokios kaip asociacija „Aktyvus jaunimas“ ir kt.
Dažniausiai nevyriausybinės organizacijos teikia konsultavimo, mentorystės paslaugas. Konsultantai padeda
pabėgėliams įsigyti būtiniausių prekių; išsinuomoti butą; atsiimti išmokas; organizuoja lietuvių kalbos mokymą
pabėgėliams; padeda vaikams įsitraukti į ikimokyklinį ir mokyklinį ugdymą; konsultuoja užsieniečius visais
klausimais, rūpinasi, kad pabėgėliai lankytų Įdarbinimo tarpininkavimo centrą, padeda jiems užpildyti ir paruošti
visus reikalingus dokumentus ir t.t. Integracijos procesą įgyvendinančios institucijos kas mėnesį Pabėgėlių
priėmimo centrui teikia ataskaitas apie pabėgėliams teikiamas paslaugas ir jų integracijos pažangą (per
administracinę informacinę sistemą).
Integracijos paramos savivaldybių teritorijų lygiu laikotarpiu pabėgėliai gauna mėnesinę pašalpą būtiniausiems
poreikiams (buto nuoma, komunalinės paslaugos, maistas, transportas ir kt.). Jie taip pat toliau lanko lietuvių
14

https://socmin.lrv.lt/en/activities/social-integration/integration-support-for-aliens-granted-asylum
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kalbos kursus, taip pat kai kuriais atvejais yra galimybė kalbos mokytojui atvykti į pabėgėlio namus ir vesti
pamokas ten.
Pabėgėlių integracijos mechanizmas vis dar plėtojamas. Pastaruoju metu buvo padaryti įstatymų pakeitimai,
siekiant suteikti subsidijas darbdaviams, įdarbinantiems pabėgėlius. Tai padėjo sprendžiant pabėgėlių integracijos
į darbo rinką problemą. Darbdavys gauna kompensaciją iki 75% atlyginimo, kurį moka pabėgėliui (daugiausia tai
trunka dvejus metus). Tai padeda įdarbinti pabėgėlius, tačiau taip pat sukuria nerealistinę situaciją, nes dirbdami
subsidijų principu pabėgėliai gauna ženkliai didesnį atlyginimą, o pasibaigus subsidijoms, jų darbo užmokestis
sparčiai sumažėja.
Kliūtys TŠP migrančių moterų užimtumui
Burneckienė ir kt. (2014) išskiria veiksnius, ribojančius ne ES piliečių įsidarbinimo galimybes Lietuvos darbo
rinkoje:


Sudėtingos procedūros gaunant darbo vizą;



Sudėtinga ekonominė situacija Lietuvoje, augantis nedarbas;



Neigiamas darbdavių požiūris;



Diskriminacija dėl šalies ar tautybės;



Lietuvių kalbos nemokėjimas;



Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas

Deja, ši statistika yra bendra visiems imigrantams. Atskirai duomenų apie moteris nėra, tačiau tikėtina, kad jų
situacija yra dar sudėtingesnė dėl daugialypės diskriminacijos – buvimo migrante ir įsitikinimų, jog ji yra
priklausoma nuo vyro.
Nors imigrantų diskriminacijos padėtis Lietuvoje jau keičiasi, diskriminacija vis dar egzistuoja visuomenėje ir kai
kuriais įsidarbinimo atvejais. Tai gali būti iliustruojama tuo, jog kai kurie darbdaviai nenori samdyti moterų
imigrančių dėl kultūrinės diskriminacijos arba mano, kad imigrantės turi dirbti tik laikiną ir nekvalifikuotą darbą.
Kartais vyrauja ir įsitikinimas, kad dauguma imigrančių yra priklausomos nuo savo vyro, o tai neleidžia sudaryti
pilnų sąlygų savarankiškumui darbo rinkoje. Norint paskatinti šias moteris tapti savarankiškomis, reikalingas
lankstus ir pritaikytas švietimas. Moterų imigrančių kliūtys įsidarbinant yra kalba, diskriminacija, kitoje valstybėje
įgyto išsilavinimo nepripažinimas, sunkumai gaunant informaciją, priešiškas požiūris į imigrantus, sąmoningumo
stoka ar ribotos galimybės mokytis. Darbo rinkoje dažnai keliami per dideli reikalavimai arba nepakankamos
galimybės pradėti savo verslą. Jei yra socialinės apsaugos sistema, gali atrodyti naudingiau likti namuose be
darbo15.

Burneckienė et al. (2014). “Moterų padėties, apimančios jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo
komiteto rekomendacijų lietuvai, įgyvendinimo tyrimas ir vertinimas”. Ataskaita
15
15

TŠP migrantėms dažnai sunku įsidarbinti dėl šeimos ir lyčių vaidmenų. Paprastai tokios moterys atvyksta su
šeimomis ir turi daugiau nei 2 vaikus, arba yra nėščios ir jos turi rūpintis kiekvienu šeimos nariu, o tai neleidžia
joms ieškoti darbo. Kai kuriose šeimose, taip pat ryškūs lyčių vaidmenys, tokie kaip dirbantis vyras ir namų
šeimininkė moteris.
Tam tikra prasme tinkamas išsilavinimo lygis turi tiesioginį poveikį (tiek teigiamą, tiek neigiamą) šios grupės
moterų gebėjimui kokybiškai naudotis savo teisėmis ir galimybėmis tiek darbo rinkoje, tiek kultūriniame,
socialiniame dalyvavime visuomenėje ir kituose poreikiuose16. Respondentės imigrantės moterys vienoje
apklausoje15 atskleidė, kad pagrindinės kliūtys ieškant darbo yra (pradedant dažniausiai įvardijama kliūtimi):
nesugebėjimas

kalbėti

lietuviškai;

išsilavinimo

neturėjimas;

nesugebėjimas

naudotis

šiuolaikinėmis

informacinėmis ir ryšių technologijomis; nesugebėjimas susikalbėti užsienio kalba ir t.t. Ukrainos, Baltarusijos ar
Rusijos šalių moterims lengviau integruotis į Lietuvos visuomenę ir susirasti darbą, nes jos kalba rusų kalba, kuri
Lietuvoje yra gana plačiai naudojama, ir tai taip pat palengvina patį lietuvių kalbos mokymąsi dėl panašaus tarimo
ar tiesiog lengvesnio susikalbėjimo. Daugelis pabėgėlių ar prieglobsčio prašytojų kalba tik gimtąja kalba, kuri
dažnai yra arabų ar kita labai specifinė kalba, todėl sunku susikalbėti su vietiniais gyventojais Lietuvoje ir išmokti
naują kalbą, kurios tarimas labai skirtingas bei daugelis jų neturi pakankamai kompetencijos apskritai mokytis
naujos kalbos.
Interviu su ekspertais atskleidžia panašias kliūtis kaip ir aukščiau minėtosios. Jie teigia, kad pagrindinės kliūtys
moterims įsidarbinti yra nesugebėjimas kalbėti lietuviškai ar kita plačiai vartojama kalba (anglų, rusų ir kt.);
kvalifikaciją ar išsilavinimą patvirtinančių dokumentų nebuvimas; ankstesnės patirties trūkumas; kultūriniai ir
religiniai skirtumai (pvz., nenoras imtis kai kurių darbų dėl to, jog jie reikalauja uniformos (arba neleidimas dėvėti
hidžabo ir pan.); patriarchato vaidmenys šeimoje, nes moterys dažniau lieka namuose, o vyrai eina į darbą
(daugeliu atvejų tai taip pat yra jų vienintelė galimybė, nes kaip minėta, atvykstama su didelėmis šeimomis ir nėra
galimybių kreiptis papildomos pagalbos dėl vaikų priežiūros).
Interviu informantai taip pat minėjo, kad jei norima pakeisti savo profesiją, tai yra labai sunku ir imigrantas gali
dirbti tik pagal tą profesiją, kuriai turi kvalifikaciją ir ją patvirtinančius dokumentus. Kai kurie informantai teigė,
kad į Lietuvą atvykstančių trečiųjų šalių piliečių išsilavinimas dažnai būna žemas, tačiau kiti ekspertai papildė, kad
yra daug atvejų, kai moterys turi tam tikrą išsilavinimą ar kvalifikaciją, tačiau arba neturi pakankamai tai
patvirtinančių dokumentų, arba neturi ankstesnės darbo patirties, kas apsunkina jų įsidarbinimo galimybes. Tai
taip pat užkerta kelią profesiniam mokymuisi ir tam tikros profesijos įgijimui, nes tam reikalingi tam tikri
dokumentai, išsilavinimo patvirtinimas ir pan.
Ekspertai teigia, kad svarbu atsižvelgti į trečiųjų šalių piliečių kultūrinius skirtumus ir ypatumus, kurių
neišmanymas ar nesupratimas gali sukelti sunkumų padedant integruotis į Lietuvos ar kitos Europos valstybės
darbo rinką. Turėtų būti atkreipiamas dėmesys į TŠP šalis, turinčias skirtingas tradicijas vyrams ir moterims.
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/imigranciu-kaip-socialiai-jautrios-visuomenes-grupes-padetismokymosi-visa-gyvenima
16
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Pavyzdžiui, dauguma pabėgėlių atvyksta iš musulmoniškų šalių, kur moterų ir vyrų santykiai visuomenėje paremti
griežtomis taisyklėmis. Užimtumo srityje tai reiškia, kad musulmonės moterys negali liesti ar bendrauti su
nepažįstamais vyrais. Dėl šios priežasties kai kuriose srityse jų darbo galimybės yra ribotos arba darbuotojams
yra sunku užtikrinti joms tinkamas darbo sąlygas (pavyzdžiui, kirpykla, masažuotoja, siuvėja paprastai bendrauja
tiek su moterimis, tiek su vyrais, o tai gali sukelti sunkumų kitos kultūros moterims).
Iš atliktų interviu gaima daryti išvadas, jog yra keli esminiai svarbūs punktai ir pagrindinės kompetencijos
(išskyrus kalbą ir kitus integracijos aspektus), kurias svarbu turėti ar įgyti moterys imigrantės, siekiant įsidarbinti:
●

Kultūrinės žinios (suprasti bendrąsias su darbu susijusias kultūros normas; suprasti vietos tradicijas,
kurios padėtų gerbti bendradarbius ir klientus). Tai taip pat taikoma vietiniams gyventojams ir
darbuotojams, nes darbo vietose nepakanka daugiakultūrio švietimo;

●

Darbo etika šalyje/organizacijoje (planavimas, punktualumas, patikimumas, suprasti kaip elgtis darbo
vietoje ir pan.);

●

Bendravimo įgūdžiai (gebėjimas bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis - tai kai kuriais atvejais gali
padėti išvengti nesusipratimų);

●

Komandinis darbas (gebėjimas dirbti grupėje ir būti komandos dalimi);

●

Pabėgėlėms įveikti stresą ir staigius gyvenimo sąlygų pokyčius taip pat gali prireikti psichologinių
konsultacijų. Įtempta ir traumuojanti karo patirtis ar kiti žlugdantys prisiminimai iš jų gimtosios šalies
gali paveikti pabėgėlių mąstymą ir elgesį bei užkirsti kelią jam/jai judėti toliau ir užtikrintai ieškoti darbo
dėl motyvacijos stokos. Minima, kad pabėgėliai dažnai kenčia nuo depresijos ar potrauminio streso
sutrikimo (Pabėgėlių priėmimo centras 2013).

●

Mokymasis mokytis (moterims, neturinčioms ankstesnės švietimo sistemos patirties, sunku išmokti naujų
dalykų, kas atsispindi profesiniame mokyme, kalbų kursuose ir kt.). Dėl to sunku mokytis informacijos ir
įgyti kompetencijų, norint sėkmingai integruotis į naują visuomenę, tad TŠP migrantės moterys taip pat
turėtų būti mokomos apie pačio mokymosi ypatumus).

●

Motyvacija ir įgalinimas (svarbu įgalinti trečiųjų šalių pilietes migrantes patekti į darbo rinką ir jaustis
motyvuotoms mokytis bei ieškoti darbo. Tai taikoma visoms moterų grupėms, bet ypač tai galėtų būti
pritaikoma migrantėms iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Kuomet jos atvyksta dėl šeimos susijungimo,
tikėtina, kad jos nori darbo ar papildomos veiklos, tačiau tuo pat metu yra patogu būti namų šeimininke
ir neužsiimti darbo paieška dėl motyvacijos stokos).
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4. Gerųjų praktikų pavyzdžiai Lietuvoje
Projektas „Skaitmeninio verslumo plėtra: imigrantų ir prieglobsčio prašytojų poreikių tenkinimas“. 20192021 m. Klaipėdos universitetas kartu su partneriais iš Latvijos ir Švedijos įgyvendina projektą „Skaitmeninio
verslumo plėtra: imigrantų ir prieglobsčio prašytojų poreikių tenkinimas“ (Nr. NPAD-2019/10145), finansuojamą
„Nordplus Adult“ programos. Programa „Nordplus“ siekia įgalinti migrantes, neturinčias ankstesnio išsilavinimo,
sudarant Šiaurės šalių suaugusiųjų švietimo ir nevyriausybinių organizacijų tinklą. Šios organizacijos dirbo su
migrančių integracija ir lyčių lygybe susijusiomis temomis. Socialinės rūpybos tarnybos ir valstybiniai užimtumo
centrai teikė organizacijoms patirtį ir žinias, rengiant pagalbos moterims migrantėms profesinio mokymo
sistemoje strategiją17. „Kadangi Europos šalys susiduria su didžiuliais iššūkiais, siekiant remti imigrantų ir
prieglobsčio prašytojų socialinę ir ekonominę įtrauktį, bendradarbiaujant moksliniams tyrimams, švietimui ir
verslo sektoriui turėtų būti sukurtos novatoriškos priemonės, skatinančios jų integraciją į darbo rinkas. Projekto
tikslas - stiprinti imigrantų ir prieglobsčio prašytojų konkurencingumą „Nordplus“ šalyse. Projektas skirtas plėtoti
skaitmeninės verslininkystės švietimo programą imigrantams ir prieglobsčio prašytojams bei įgyvendinti
pilotinius mokymus. Dalyvaujančios „Nordplus“ šalys (Latvija, Lietuva, Švedija) yra labai suinteresuotos
veiksmingais imigrantų ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką būdais. Kadangi informacinių ir
komunikacinių technologijų plėtra skatina ieškoti naujų verslo plėtros būdų (vienas iš būdų yra skaitmeninis
verslumas), turėtų būti parengtos tikslinėms suaugusiųjų grupėms skirtos švietimo programos, kad būtų
užpildytos žinių ir įgūdžių spragos“18.
Projektas „Kalba atveria duris: trečiųjų šalių piliečių integravimasis į Lietuvos visuomenę“ (2014–2015
m.) palengvino trečiųjų šalių piliečių integraciją mokant juos lietuvių kalbos įgūdžių. Projektas suteikė
imigrantams galimybių įgyti žinių apie Lietuvos visuomenę, istoriją, teisinę sistemą, sveikatos priežiūros, švietimo
ir socialinės apsaugos sistemas. Be to, projektas įgyvendino įvairaus lygio lanksčias kalbų studijų programas,
atsižvelgdamas į imigrantų įgūdžius ir išsilavinimą. Taip pat tęstinius kalbos kursus organizavo projektas
„Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų
simuliavimo metodus”19, skirtas mokyti trečiųjų šalių piliečius lietuvių kalbos ir užtikrinti jos praktiką A1 lygiu.
FORWARD (2012-2013). Moterų informacijos centras įgyvendino projektą „FORWARD“ kartu su kitų šalių
partneriais, siekiant sukurti novatorišką kompetencijomis pagrįstą mokomųjų priemonių aplanką, skirtą
identifikuoti, atpažinti, užtvirtinti ir plėtoti moterų migrančių kompetencijas ir taip pagerinti jų įsidarbinimo
galimybes bei socialinę įtrauktį20. Projektas pateikia elektronines sukurtų produktų versijas 7 kalbomis:

http://www.diversitygroup.lt/files/projects/medbalt/MEDBALT_LTU_Case_analysis_DDG.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/report-methodic-approaches-migrants-educationwithin-nordplus-project
19 https://sih.lt/lt/projektine-veikla/sekmingai-igyvendinti
20 http://forwardproject.eu/
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mokomųjų priemonių aplanką, kuriame pateikiamas turimomis kompetencijomis grįstas aplankas skirtas
migrantėms moterims, bei mokymosi ir karjeros gidą migrantėms moterims, siekiant jas įgalinti panaudoti
turimas kompetencijas darbo rinkoje. Produktai apima kompetencijų rinkinį, skirtą vertinti moterų migrančių
kompetencijas, vertinimo vadovą ir mokymosi bei karjeros orientavimo veiklas, skirtas padėti migrantėms
identifikuoti ir plėtoti kompetencijas.
“ON-D-GO. Nuolatinis mokymasis. Perkeltų asmenų (migrantų, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų) įgūdžių,
reikalingų ieškant darbo, gerinimas” (2017-2019). “Projekto ONDGO tikslas – remti ekonominę migrantų
integraciją. Siekiant įgyvendinti šį tikslą bus sukurta specialiai migrantams pritaikyta verslumo mokymų
programa bei parengta lanksčiai ir lengvai taikoma mokymų medžiaga. Šios priemonės prisidės prie mokymų
vadovų ir specialistų darbo tikslų įgyvendinimo, padės užtikrinti migrantų integraciją bei palaikyti nuolatinį
mokymąsi” 21. Šio projekto metu sukurti šie produktai: verslumo mokymo programa bei mokomosios medžiagos
rinkinys migrantams antrepreneriams; profesinio tobulėjimo mokymų programa, skirta mokymų vadovams,
dirbantiems su migrantų verslumo įgūdžių tobulinimu; projekto virtualaus mokymosi portalas, skirtas palaikyti
nuolatinį mokymų vadovų ir migrantų mokymąsi; projekto strateginis dokumentas, kuriame pateikiama projekto
šalių-partnerių patirtis ir rekomendacijos, kaip tobulinti ir keisti esamą politiką; atvejų analizės, pristatančios tai,
kaip verslumo mokymas ir įgūdžių gerinimas padėjo migrantams ir pabėgėliams efektyviai integruotis
priimančioje visuomenėje ir darbo rinkoje.
Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS įgyvendino keletą imigrantų ir pabėgėlių integracijos projektų,
teikia lietuvių kalbos kursus, taip pat mokymus specialistams, dirbantiems migracijos ar pabėgėlių klausimais.
Vienas aktualus jų veiklos produktas yra 2018 metais jų įsteigtas „Multi kultūrinis vaikų dienos centras
plius“. Centro tikslas yra “organizuoti ir teikti dienos užimtumo, socialines, švietimo ir sociokultūrines, sveikos
gyvensenos paslaugas imigrantų ir kitiems vaikams, siekiant palengvinti jų integraciją į vietos bendruomenę“22.
Tai gali būti vertinama kaip palanki praktika imigrantėms ir pabėgėlėms, nes joms reikia saugios aplinkos ir
žmonių, kurie prižiūrėtų vaikus, kol pastarosios dirbtų.
Projektas "DiSoCi. Skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų, skirtų suaugusiųjų švietėjams,
dirbantiems su migrantais ir pabėgėliais, tobulinimas" ( 2016-2018) - finansuojamas Erasmus+ projektų
tiksliniu kvietimu – bendradarbiavimas inovacijų kūrimui, gerosios praktikos pasikeitimas ir strateginė
partnerystė suaugusiųjų švietime. DiSoCi projektas skatina suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais,
pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis Europoje, kompetencijų tobulėjimą. Tai taip pat padeda
darbuotojams, dirbantiems su migrantais, tobulinti skaitmenines, socialines ir civilines kompetencijas,
padėsiančias palengvinti migrantų integraciją. Remiantis ES poreikių duomenimis ir partnerių šalių nacionaliniu
kontekstu, pateikiami projektu patenkinami poreikiai: išvystyti vertinimo modelį ir tobulėjimo programą, skirtą
suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis, kompetencijų
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https://learnonthego.eu/en/about
http://sei.lt/ongoing-projects/multicultural-children-day-center/
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gerinimui, pasiūlyti mokymo programą besimokantiesiems (pabėgėliams ir migrantams), padėsiančią įgyti naujų,
reikiamų įgūdžių23.
Vilniaus arkivyskupijos labdaros ir paramos fondas „Caritas“ įgyvendina projektą „Mokymo centras kavinė. Socialinę atskirtį patiriančių žmonių integracija į darbo rinką“. Projektas kvietė bedarbes moteris
lankyti kursus - tapti padavėja arba maitinimo organizuotoja. Projektas apima bet kokio pobūdžio pažeidžiamas
moterų grupes, todėl taip pat kviečiamos imigrantės ir pabėgėlės. Projektas taip pat įtraukia anglų kalbos ir
kompiuterinio raštingumo kursus. Dalyviams padedama ieškoti darbo ir įsidarbinti teikiant konsultacijas ir
tobulinant darbo įgūdžius24.

http://disoci.eu/
http://www.spcentras.lt/Vilniaus-Arkivyskupijos-Caritas-kviecia-nedirbancias-moteris-i-nemokamusmokymus-875.html
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Priedai
Organizacijos dirbančios migrantų integracijos sityje ir/ar įgyvendinančios projektus
šioje srityje
●

Migracijos departamentas

●

Užsieniečių registracijos centras

●

Pabėgėlių priėmimo centras

●

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

●

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

●

Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrius

●

Užimtumo tarnyba

●

Lietuvos statistikos departamentas

●

Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras Lietuvoje, Kaunas

●

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

●

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras

●

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

●

Kauno technologijų universitetas

●

Vytauto Didžiojo universitetas

●

Tarptautinė migracijos organizacija

●

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra

●

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

●

Etninių tyrimų institutas

●

Lietuvos Caritas

Metodai
Metodai naudoti ruošiant šią ataskaitą:
●

Antrinė duomenų analizė (Statistiniai duomenys, informacija iš ankstesnių ataskaitų, kt.);

●

Kokybiniai interviu su šių organizacijų ekspertais:
21

o
o
o
●

Lietuvos Caritas
Užimtumo tarnyba
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Literatūros analizė (publikacijos, straipsniai, kt.).
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