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STARTAVO ATNAUJINTA INTERNETO SVETAINĖ www.mipas.lt
Kviečiame Jus apsilankyti projekto Migracijos informacijos ir
bendradarbiavimo platforma (MIPAS) interneto svetainėje
www.mipas.lt, kurioje pateikiama naujausia apibendrinta
informacija migracijos tema.
Svetainėje sudaromos galimybės suinteresuotoms grupėms ir
asmenims stebėti TŠP migracijos ir integracijos procesus,
dalyvaujančių aktorių veiklą, rezultatus ir kitą naudingą
informaciją, reaguoti į naujausius įvykius, susijusius su tikslinės
grupės migracijos ir integracijos procesais Lietuvoje ir
pasaulyje.
Užsieniečiams sukurta atskira tema, kurioje patiekiama
praktinė informacija apie atvykimą ir gyvenimą Lietuvoje,
darbą, būstą, švietimą, socialines garantijas ir sveikatos
apsaugą ir kt.
Informacija svetainėje pateikiama trimis kalbomis (lietuvių,
anglų ir rusų).
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Suinteresuotos šalys: valstybinės
institucijos dalyvaujančios migracijos
ir integracijos politikos formavime
bei įgyvendinime, nevyriausybinės
organizacijos dirbančioms
migracijos, žmogaus teisių, lygių
galimybių ir kitose srityje, mokslinių
tyrimų institucijos ir plačioji Lietuvos
visuomenė.
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Tikslinė grupė- trečiosios valstybės
(ne ES valstybės narės) piliečiai (TŠP)
arba asmenys be pilietybės turintys
leidimą gyventi Lietuvoje, pateikę
prašymus suteikti prieglobstį, atrinkti
perkelti ir (arba) perkelti į Lietuvą
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KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti naujiena ar
pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais kontaktais arba
užpildykite formą interneto svetainėje.

SEKITE MUS FACEBOOK
Siekiant didesnio interneto svetainės žinomumo, informacijos prieinamumo bei bendradarbiavimo
sukurta MIPAS svetainės paskyra socialiniame tinkle Facebook.
Socialinėje paskyroje pateikiami įrašai reﬂektuos interneto svetainėje pateiktą turinį bei užtikrins geresnį
interneto svetainės žinomą ir informacijos sklaidą.

APIE PROJEKTĄ
Projekto Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS) tikslas yra pagerinti informacijos
prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei tikslinei grupei ir bendradarbiavimą tarp jų užtikrinant
migracijos ir integracijos informacinės platformos (interneto svetainės) veikimą.
Projekto tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
Ÿ Atnaujinti bei palaikyti internetinę svetainę;
Ÿ Užtikrinti interneto svetainės žinomumą;
Ÿ Rinkti, sisteminti bei skelbti informaciją migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo srities klausimais;
Ÿ Sukurti bei palaikyti interneto svetainės paskyrą socialiniame tinkle.

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS)

Daugiau informacijos:

Projektas yra bendrai ﬁnansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos
ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos
lėšų
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