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NAUJIENOS
KAIP EFEKTYVIAI KALBĖTI APIE „KITUS“?
Šešiuose komunikacijos dokumentuose pateikiama visuomenės nuostatų ir žiniasklaidos monitoringo analizė
„kitų“ – musulmonų, arabų, pabėgėlių ar kitų mažumos grupei priklausančių asmenų – atžvilgiu šešiose Europos
šalyse: Čekijos Respublikoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje.
Dokumente daromos išvados ir pateikiamos rekomendacijos, kaip efektyviai pranešti ir pritaikyti pranešimą tam
bendruomenės segmentui, kuris bijo ar yra nusistatęs prieš „kitus“, įtraukiant juos į konstruktyvų dialogą, o taip
pat kaip prisidėti prie geresnės kokybės visuomenės ir žiniasklaidos diskusijos aktualiais klausimais.
Strategijos prieinamos čia
Lietuvos atvejis prieinamas čia
PRAŠYMŲ DĖL NACIONALINĖS VIZOS PRIĖMIMAS MIGRACIJOS DEPARTAMENTE
Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 26 d. užsieniečiai prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo Migracijos
departamente (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.) galės pateikti tik prieš tai užsiregistravę
per Policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija.lt.

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
Erasmus+
Švietimo ir mainų paramos fondas informuoja, kad jau paskelbtos „Erasmus+“ 2018 m. kvietimo švietimo ir mokymo
srities 2 pagrindinio veiksmo paraiškų formos. Paraiškų pateikimo terminas 2018 m. kovo 21 d.
Pastaraisiais metais tarp programos prioritetų išskrita veikla siekiant skatinti pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir
naujai atvykusių migrantų integraciją ir didinti informuotumą apie pabėgėlių krizę Europoje.
Daugiau informacijos oﬁcialiame kvie me.

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PARAMOS FONDAS REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos fondo šalys – Islandija, Lichenšteinas ir Norvegija –
kviečia teikti paraiškas.
Fondo biudžetą sudaro 34,5 milijonų Eurų. Šios lėšos bus skiriamos remti šalių bendradarbiavimą dalinantis
žiniomis ir gerosiomis praktikomis bei naujų įgūdžių ugdymui penkiose fondo prioritetų srityse:
· Inovacijos, tyrimai, švietimas ir konkurencingumas;
· Socialinė įtrauktis, jaunimo įdarbinimas ir skurdo mažinimas;
· Aplinkosauga, energetika, klimato kaita ir mažo anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomika;
· Kultūra, pilietinė visuomenė, valdymas, pagrindinės teisės ir laisvės;
· Teisingumas ir vidaus reikalų klausimai.
Daugiau informacijos čia

www.mipas.lt

MIGRACIJOS
INFORMACIJOS IR
BENDRADARBIAVIMO
PLATFORMA

NAUJIENLAIŠKIS Nr. 4
2018 vasaris

INICIATYVOS
LCC tarptautinio universiteto iniciatyva sukurtas Facebook puslapis „Jie pasirinko Lietuvą“. Šis puslapis skirtas į
Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams, kurie prašo pagalbos pradedant naują gyvenimą mūsų šalyje ir visiems
Lietuvos piliečiams, kurie gali jiems padėti.
Prie iniciatyvos padėti Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams galite prisijungti čia

TYRIMAI IR GEROSIOS PRAKTIKOS
MIPAS interneto svetainėje kaupiama nacionalinių ir tarptautinių tyrimų bei gerųjų praktikų duomenų bazė
migracijos, integracijos ir kt. temomis.
MIGRANTŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER SPORTĄ GEROSIOS PRAKTIKOS
Šis neseniai atliktas tyrimas apžvelgia su sportu susijusius projektus ir veiklas, skirtas migrantų socialinei
integracijai. Tyrime pristatoma daugiau nei 60 pavyzdžių ir daroma išvada, jog integracija per sportą yra
sėkminga, jei veikla apima arba skatina tokius dalykus:
· teigiamą socialinį kontekstą;
· atsakomybę už programos sukūrimą;
· kultūrinių mainų ir mokymosi galimybę;
· savanorystę ir įgūdžių įgijimą;
· didina kultūrinį jautrumą.
Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.
Bertram, Ch. et.al (2016) Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport. Final report to the DG Education
and Culture of the European Commission. Luxembourg: Publications Oﬃce of the European Union, ISBN 978-92-79-59523-3.
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