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Projekto eiga ir pasiekti rezultatai
Šalyje paskelbus karantiną tarptautiniai projekto „Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į
Europos visuomenę priemonės“ (toliau – Projektas) partnerių susitikimai persikėlė į virtualią erdvę. Per
12 projekto mėnesių įvyko 7 virtualūs projekto partnerių susitikimai, bei vienas kontaktinis susitikimas
Romoje, Italijoje. Vykdant veiklą „Gerosios patirties, susijusios su socialinių ir pilietinių įgūdžių perteikimu
suaugusiems gyventojams, rinkimas“ kiekvienas projekto partneris parengė nacionalinę gerosios
patirties ataskaitą, kurioje aprašė 1-5 gerąsias praktikas, o vėliau projekto partneris Consorzio Scuola
Comunità Impresa (CSCI) parengė ir bendrą šios veiklos ataskaitą. Šiuo metu projekto partneriai aktyviai
įgyvendina antrąją projekto veiklą „Išsamus migrantų ir pabėgėlių ugdymosi poreikių ir socialinių bei
pilietinių įgūdžių tyrimas“, kurios metu įvykdytos migrantų ir pabėgėlių bei mokytojų/specialistų,
dirbančių su migrantais ir pabėgėliais apklausos. Šiai dienai pagal patvirtintas gaires vykdomos
Fokusinės grupės.
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Projekto partnerių susitikimas Romoje
Nepaisant visų Covid-19 pandemijos sukeltų iššūkių, spalio 11-12 d. pagaliau įvyko pirmasis kontaktinis
projekto partnerių susitikimas Romoje, Italijoje. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Italijos,
Lietuvos, Nyderlandų, Ispanijos. Dviejų dienų susitikimo metu buvo detaliai aptarti projekto valdymo ir
ﬁnansiniai aspektai, pristatyti sukurti produktai, aptartos tolimesnės projekto veiklos. Projekto partneriai
taip pat turėjo galimybę susitikti su organizacijos „Synergasia“ prezidentu, kuris pasidalino savo patirtimi
vykdant projektus, skatinančius sėkmingą migrantų ir pabėgėlių integraciją į visuomeninį šalies
gyvenimą.
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Geroji patirtis: spartesnė migrantų integracija į visuomenę
Siekdamos padėti migrantams ir pabėgėliams tapti visaverčiais visuomenės nariais – pažinti juos
priėmusios šalies kultūrą ir tradicijas, įgyti naujų socialinių ir pilietinių bei darbo rinkai būtinų įgūdžių –
jėgas suvienijo įvairios daugelio Europos šalių institucijos, tarp kurių ir Kvaliﬁkacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras (KPMPC), kartu su partneriais įgyvendinantis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ﬁnansuojamą projektą „Kalbos mokymasis –
sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (toliau – Projektas). Projekto metu kartu su partneriais
parengėme lietuvių kalbos mokymo programą užsieniečiams, padėjome mokytojams, dirbantiems su
trečiųjų šalių piliečiais, tobulinti kompetencijas, vykdėme lietuvių kalbos mokymus trečiųjų šalių
piliečiams ir asmenims be pilietybės. Sėkminga migrantų ir pabėgėlių iš trečiųjų šalių integracija labai
svarbi ne tik jiems, bet ir mums, kuriantiems savo šalies bei visos Europos visuomenės gerovę.
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Susisiekite su mumis
Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės, No. 2020-1-LT01-KA204-077886, ﬁnansuojamas
iš Europos Sąjungos programos Erasmus+. Portale www.kpmpc.lt paskelbta informacija ir jos autorių pareikštos nuomonės
nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją.
© Kvaliﬁkacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 2021

