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LIETUVOS STATISTIKA

Lietuvos statistikos metraštis 2018
Naujausiame Lietuvos statistikos metraštyje skelbiami 2005 – 2017 m. statistiniai rodikliai. Trečias
leidinio skyrius skirtas nuolatinių šalies gyventojų statistiniams rodikliams, tarp jų duomenis apie
nuolatinius šalies gyventojus pagal pilietybę, gimimo valstybę, neto tarptautinės migracijos rodiklius,
imigrantus, ir kt.
Daugiau informacijos čia

Demograﬁjos metraštis 2017
Leidinyje pateikiama 2005 - 2017 m. statistinė informacija apie Lietuvos nuolatinių gyventojų struktūrą ir
demograﬁnę raidą: gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę ir vidaus
migraciją.
Daugiau informacijos čia

NAUJIENOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
TYRIMAI
Rytų ir Vakarų Europos gyventojų nuomonės skirtumai religijos, mažumų ir socialinių problemų
atžvilgiu
Pew tyrimų centro (org. Pew Research Center) atliktų apklausų metu išryškėjo vakarų ir rytų Europos
gyventojų nuomonių skirtumai religijos, mažumų ir kai kurių socialinių problemų klausimais.
Daugiau informacijos čia

TMO leidinys „Global Migration Indicators Report 2018”
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Pasaulinės migracijos duomenų analizės centras pristato
leidinį „Global Migration Indicators Report 2018„, kuriame, remiantis naujausia statistine informacija
pristatomos tarptautinės migracijos tendencijos.
Daugiau informacijos čia

TMO leidinys "Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners"
TMO leidinys "Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners" orientuotas į dirbančius su JTO
darnaus vystymosi tikslų, susijusių su migracija, įgyvendinimu.
Daugiau informacijos čia
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Nemokami e-mokymai darbdaviams ir darbuotojams

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pristatė nemokamus emokymus www.be-ribu.lt, padėsiančius darbdaviams ir darbuotojams atpažinti diskriminaciją darbe.
Daugiau informacijos rasite čia

RENGINIAI

Tarptautinė konferencija „Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home”
Dalinamės kvietimų į tarptautinę konferenciją 'Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home'.
Dviejų dienų renginio metu bus diskutuojama apie naujausių inovacijų poveikį būsto, bendruomenės kūrimo ir
užimtumo sritims užtikrinant bazinius pabėgėlių poreikius bei kuriant 'namų' jausmą.
Kada: 2019 m. sausio 24 – 25 d.
Kur: EESC, Rue Belliard 99, Brussels
Daugiau informacijos rasite čia

KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti savo darbais, naujiena
ar pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais kontaktais arba
užpildykite formą interneto svetainėje.

www.mipas.lt
Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS)

Daugiau informacijos:
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