MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ POŽIŪRIS
PRIEGLOBSČIO,
MIGRACIJOS IR
INTEGRACIJOS
PROCESUOSE

2019 m. SAUSIO 22 d.
8:30 - 17:00 val.
CORNER VIEŠBUTIS
T. Ševčenkos 16, Vilnius

REGISTRUOKIS
iki 2019 m. sausio 17 d.

Kvietimas į mokymus
Ilgą laiką buvome įpratę kalbėti apie didelę tautiečių emigraciją, tačiau
pastaruoju metu aktualios tampa prieglobsčio, migrantų, tarp jų ir pabėgėlių,
integracijos temos. Per 2018 m. pirmą pusmetį į Lietuvą gyventi, mokytis,
dirbti, kurti šeimą ir kurti verslus atvyko 3,300 užsienio šalių piliečių, dėl
demograﬁnės situacijos darbo imigrantų skaičius Lietuvoje pasiekė neregėtus
mastus, o bendras užsieniečių skaičius išaugo nuo 32,300 2013 m. iki beveik
50,000.
Ar esame pasiruošę priimti kitataučius, suprasti etninę ir religinę imigracijos
struktūros įvairovę, sukurti draugišką ir įtraukią integracijos aplinką teikiant
įvairiapuses paslaugas? Šioje srityje dirbantys praktikai dažnai kalba apie
tarpkultūrinių, teisinių ir psichologinių žinių trūkumą dirbant su Lietuvoje
gyvenančiais migrantais. Vientisos programos, kuri darbuotojui padėtų
įsigilinti į migracijos, prieglobsčio ir integracijos procesus šalyje, vykdomą
politiką ir vykstančius procesus, iki šiol nebuvo.
Reaguodami į tai mes, Diversity Development Group ir Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija, pradedame 12 mokymų ciklą (visas mokymų temas galite
rasti paspaudę šią nuorodą), kviečiame nenustoti mokytis ir dalyvauti/deleguoti
jūsų organizacijai atstovaujančius specialistus Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo 2014 – 2020 m. ﬁnansuojamame projekte „Mokymosi visą
gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose.“
Kviečiame ir skatiname dalyvauti visame mokymų cikle, tokiu būdu specialistas
įgis holistinį požiūrį apie migracijos, prieglobsčio ir integracijos procesus
Lietuvoje.

Programa
8:30 – 9:00 Registracija, pasitikimo kava
9:00 – 9:30 Mokymų programos ciklo atidarymas
Diversity Development Group direktorius, JTVPK patarėjas
integracijos klausimais Dr. Karolis Žibas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė
Gintarė Guzevičiūtė
9:30 – 10:45 Migracija ir kultūrinė įvairovė: abipusis ryšys ir poveikis,
Prof. Dr. E. Račius
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10:45 – 11:00 Kavos pertrauka
11:00 – 12:15 Migracijos ir prieglobsčio ES ir LR teisinės aktualijos,
Dr. L. Biekša
12:15 – 13:15 Pietūs
13:15 – 14:15 Pasaulinės migracijos tendencijos ir visuomenių požiūrio raida.
Lietuva ir migracija. Lietuviai ir „visi kiti”, E. Murauskaitė
14:15 – 15:15 Psichologinių aspektų vaidmuo prieglobsčio, migracijos ir
integracijos procesuose, Dr. S. Dadašev
15:15 – 15:30 Kavos pertrauka
15:30 – 16:45 Smurto artimoje aplinkoje ABC, R. Butkevičiūtė
16:45 – 17:00 Mokymų pabaiga
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