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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

Patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės
veiklos rūšis 2019 m. I pusmečiui
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtino
profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą 2019 m. I pusmečiui.
Daugiau informacijos čia

Nuo šiol bus skelbiama prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi vidutinė nagrinėjimo trukmė
Migracijos departamentas skelbia, kad atsižvelgdamas į verslo poreikį planuoti žmogiškuosius išteklius
ir užsieniečių pageidavimą iš anksto pasiruošti persikėlimui į Lietuvos Respubliką, kiekvieną mėnesį
skelbs prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo vidutinę trukmę.
Daugiau skaitykite čia

Lietuvoje bus leidžiama gyventi užsieniečiams, sudariusiems vienalytes santuokas su Lietuvos
piliečiais
Po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Lietuva keičia praktiką ir nuo šiol leis šalyje gyventi
užsieniečiams, sudariusiems vienalytes santuokas su Lietuvos piliečiais. Anksčiau Lietuvos institucijos
laikėsi pozicijos, kad norintys gauti leidimą pagal šeimų susijungimo teisę užsieniečiai turėjo registruoti
kitoje šalyje sudarytą santuoką.
Daugiau skaitykite čia

NAUJIENOS IŠ EUROPOS
TARPTAUTINĖS
NAUJIENOS
SĄJUNGOS
Jungtinių Tautų narės Marakeše priėmė JT migracijos paktą
Gruodžio 10 d. Maroke vykusioje Jungtinių Tautų (JT) konferencijoje patvirtintas tarptautinis susitarimas
dėl migracijos.
Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos (org. Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration) vadinamas pirmuoju tarptautiniu dokumentu, skirtu migracijai valdyti.
Jame išdėstyti 23 tikslai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas teisėtai migracijai ir atgrasyti nuo neteisėto
sienų kirtimo.
Daugiau informacijos čia
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TARPTAUTINIAI TYRIMAI
Migracija, perkėlimas ir švietimas: statome tiltus, o ne sienas
Visuotinio švietimo stebėsenos ataskaitoje (org. Global Education Monitoring Report) vertinama pažanga
įgyvendinant darnaus vystymosi ketvirtąjį tikslą (DVT 4) susijusį su kokybišku išsilavinimu.
Pagrindinis dėmesys ataskaitoje skiriamas migracijos ir perkėlimo klausimams. Ataskaitoje pateikiami
pavyzdžiai, kokias pasekmės švietimo programoms gali turėti su migracija susiję procesai bei kokius pokyčius
švietimo sistemoje jie gali nulemti. Ataskaitoje atsižvelgiama tiek į priimančių, tiek siunčiančiųjų visuomenių
patirtis.
Ataskaita prieinama čia

RENGINIAI
Europos Migracijos Forumas
Europos Komisija ir Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas penktą kartą organizuoja Europos
Migracijos Forumą. 2019 m. vyksiančio forumo tema apima saugaus ir legalaus atvykimo į ES klausimus bei
klausimus susijusius su migracijos valdymu pasauliniu ir vietos lygmeniu.
Kada: 2019 m. balandžio 3-4 d.
Kur: Briuselis, Belgija
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.
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Daugiau informacijos:
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