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LIETUVOS STATISTIKA

Daugėja į Lietuvą atvykstančių trūkstamų profesijų specialistų
Migracijos departamentas skelbia, kad daugėja į Lietuvą atvykstančių trūkstamų profesijų specialistų.
Per šių metų septynis mėnesius, palyginti su 2018 m., užsieniečių, kurių profesija įtraukta į trūkstamų
profesijų sąrašą, padaugėjo 61 proc.
Plačiau skaitykite čia

Gyventojų demograﬁnės, migracijos ir darbo rinkos tendencijos 2015–2018 m.
Lietuvos statistikos departamentas skelbia Lietuvos gyventojų demograﬁnes, migracijos ir darbo rinkos
2015-2018 m. tendencijas
Plačiau skaitykite čia

ES STATISTIKA

Žmonių judėjimas: mobilumo Europoje statistiniai duomenys
Eurostat elektroniniame leidinyje „People on the move – statistics on mobility in Europe” pristatyti
naujausi žmonių mobilumo Europoje statistiniai duomenys.
Plačiau skaitykite čia
EASO: naujausios prieglobsčio ES tendencijos
Naujausia EASO skelbiama statistinė informacija atskleidžia, kad per pirmąjį 2019 m. pusmetį prašymų
suteikti prieglobstį ES skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., išaugo 10 proc. Daugiausiai
prašymų suteikti prieglobstį pateikė Sirijos, Afganistano, Venesuelos, Irako ir Kolumbijos piliečiai.
Plačiau skaitykite 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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Lengvinamos leidimų laikinai gyventi išdavimo sąlygos Australijos, Japonijos, JAV, Kanados,
Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos piliečiams
Šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, pagal kuriuos
Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos
piliečiams ir jų šeimos nariams leidimai laikinai gyventi bus išduodami palankesnėmis sąlygomis.
Plačiau skaitykite čia

TARPTAUTINIAI TYRIMAI
Migracija: pagrindinių teisių situacijos ES apžvalga
Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių Teisių Agentūra (org. European Union Agency for Fundamental Rights)
apžvelgia 2019 m. III-io ketvirčio migracijos, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų pagrindinių teisių
situaciją skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Plačiau skaitykite čia

Pabėgėlių švietimas: integracijos modeliai ir praktikos EBPO šalyse
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pristato tyrimą, kuriame (EBPO) šalyse
įgyvendinamą politika ir gerosios praktikos, palaikančios studentų pabėgėlių integraciją.
Plačiau skaitykite čia

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

Daugiau informacijos:

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

Vija Platačiūtė

Projekto vykdytojas: Diveristy Development Group
Projekto trukmė: 2017 05 02 – 2022 12 31

MIPAS projekto koordinatorė
+37067084739

@

vija@diversitygroup.lt
www.diversitygroup.lt

Europos Sąjunga

