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KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU MIGRACIJOS SRITIES TYRIMAIS
TYRIMAI „MIPAS“ INTERNETO SVETAINĖJE
„Mipas“ interneto svetainėje rasite skiltį, skirtą tarptautiniams ir nacionaliniams migracijos,
prieglobsčio, integracijos ir susijusių temų tyrimams, taip pat gerosioms praktikoms.
PRISTATOME „InterCap“ PROJEKTO RĖMUOSE ATLKIKTĄ TYRIMĄ
Projekto „Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam
švietimui migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame
pasaulyje“ („InterCap“) atlikto tyrimo rezultatai:
„Audito santrauka, skirta suinteresuotoms ir politikos formuotojams“ – apima 13-ką nacionalinių
bei regioninių ataskaitų, pateikiančių analizę apie situaciją migracijos, darnaus vystymosi bei darnaus
vystymosi švietimo srityje dalyvaujančiose šalyse/regionuose bei „Darnaus vystymosi darbotvarkės iki
2030 m.“ tikslų ir susijusių dokumentų, kurie atspindi prieglobsčio, migracijos ir migrantų integracijos
politiką, bei jų įgyvendinimą ES lygmeniu analizę.
Audito santrauką dabar galima parsisiųsti čia (anglų kalba)
„Tarpvalstybinio audito ataskaita, vertinanti migracijos, darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi
švietimo situaciją“ – tarp 13-os nacionalinių ir regioninių analizių rasite Lietuvos atvejo studiją.
Tarpvalstybinę ataskaitą galima parsisiųsti čia (anglų kalba)
Daugiau informacijos apie „InterCap“ projektą skaitykite interneto svetainėje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
2018 m.I-ojo PUSMEČIO PAGRINDINIAI MIGRACIJOS RODIKLIAI
Migracijos departamentas paskelbė išankstinius 2018 m. I-ojo pusmečio pagrindinius migracijos
rodiklius Lietuvoje.
2018 m. liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 54 393 užsieniečiai, t.y. 15,4 proc. daugiau nei pernai. Lietuvoje
gyvenančių užsieniečių dalis tarp visų Lietuvos gyventojų sudarė 1,94 proc. (2017 m. - 1,67 proc.).
Daugiau informacijos čia
ĮSIGALIOJO ĮSTATYMO PAKEITIMAI ATVYKSTANTIEMS STUDIJŲ IR TYRIMŲ PAGRINDU
2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymas.
Pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi Lietuvoje
mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės ES ar jos valstybių narių pripažįstamų
savanoriškos tarnybos programose tikslais.
Daugiau informacijos čia

www.mipas.lt
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PREKYBA ŽMONĖMIS
LIETUVA – TARP DAUGIAUSIAI PASTANGŲ KOVAI SU PREKYBA ŽMONĖMIS SKIRIANČIŲ VALSTYBIŲ
LR Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamento
tarptautinėje ataskaitoje apie įvairių pasaulio valstybių pastangas kovojant su prekyba žmonėmis Lietuva
šiemet, kaip ir pernai, buvo įvertinta kaip daugiausiai pastangų kovai su prekyba žmonėmis skirianti
valstybė ir priskirta prie labiausiai šioje srityje pažengusių valstybių grupės.
Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad turi būti stiprinama nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis
teisių apsauga ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, be to, turi būti atnaujintos policijos
pareigūnų ir vaiko teisių apsaugos specialistų žinios apie prekybos žmonėmis požymius bei galimai
nukentėjusių asmenų nustatymą.
Su ataskaita „Traﬃcking in Persons Report 2018“ galite susipažinti čia

UŽSIENIO LIETUVIAI KVIEČIAMI PRISIDĖTI PRIE PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS
Vidaus reikalų ministerija skelbia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių
bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą. Juo siekiama didinti bendruomenių informuotumą apie
prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo
asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą.
Daugiau informacijos apie konkursą, jo nuostatus ir kitą susijusią informaciją rasite čia
www.mipas.lt
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