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Projekto partnerių susitikimas Ispanijoje

Kovo 29-30 dienomis NEW TIMES projekto partnerių atstovai iš Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Kipro ir

Ispanijos susitiko Madride, Ispanijoje. Susitikimą organizavo projekto partneris - Asociación El Olivar.

Vizito metu dalyviai susitiko su migrantais iš Maroko, gyvenančiais Asociación El Olivar remiamame

bute. Trys diskusijoje dalyvavę vaikinai turėjo skirtingą teisinį statusą - vienas jau turi teisinius

dokumentus, kitam teisiniai dokumentai turėtų būti išduoti netrukus, o trečias turi laukti dar beveik

dvejus metus, kad gautų teisinius dokumentus. Susitikimo metu buvo kalbama ne tik apie diskusijoje

dalyvavusių migrantų esamą teisinę padėtį, bet ir su kokiais pagrindiniais iššūkiais jie susiduria ir kaip jie

mato save po penkerių metų. Be to pokalbio metu buvo detaliai nagrinėjamas ir jų integracijos procesas,

atsižvelgiant į religijos skirtumus, papročius, rasizmą. Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad tai buvo labai

konstruktyvus ir pamokantis pokalbis, nes buvo gilinamasi į tikras problemas, su kuriomis susiduria

žmonės iš kitų šalių atvykę į Europą.
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Trečiasis kontaktinis tarptautinis partnerių susitikimas Kipre

Gegužės 17-18 dienomis Limasolyje, Kipre, įvyko trečiasis kontaktinis projekto partnerių susitikimas.

Susitikimą organizavo - Shipcon Limassol Limited. Kaip įprasta, partneriai pirmiausia aptarė projekto

administracinius klausimus ir pagrindines projekto veiklas. Antrąją susitikimo dieną, partneriai nuvyko į

Migrantų informacijos centrą, esantį Limasolyje ir kartu su ten dirbančiais darbuotojais, savanoriais

aptarė kasdienius iššūkius dirbant su migrantais/pabėgėliais, identifikavo, kokie yra efektyviausi iššūkių

įveikimo būdai. Susitikimo dalyviai taip pat turėjo galimybę padiskutuoti su migrantais/pabėgėliais apie

jų integracijos patirtį Kipre.
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Projekto partneriai susitiko projekto koordinatoriaus šalyje

Liepos 18-19 dienomis NEW TIMES partnerystė turėjo dar vieną kontaktinį susitikimą Vilniuje, Lietuvoje.

Susitikimą organizavo - Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Susitikime dalyvavo visi

projekto partneriai. Dviejų dienų trukmės susitikimas buvo labai darbingas, partneriai peržiūrėjo
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pasiektus projekto rezultatus ir aptarė ateities veiklas. Antrąją susitikimo dieną partneriai susitiko su

specialistais, dirbančiais su migrantais/pabėgėliais, kurie suteikė įdomios informacijos apie migracijos

situaciją Lietuvoje, bei supažindino su gerąja patirtimi integruojant migrantus/pabėgėlius į šalies

visuomeninį gyvenimą.
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