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STATISTIKA LIETUVOJE

Pabėgėlių priėmimo centro statistika
Pabėgėlių priėmimo centras paskelbė 2019 m. naujausią, birželio mėn., statistinę informaciją apie prieglobsčio
gavėjus, prieglobsčio prašytojus, perkeltus asmenis, nelydimus nepilnamečius bei į integraciją išleistus asmenis.
Daugiau informacijos rasite čia

Prašymai suteikti prieglobstį ir priimti sprendimai: 2019 m. rugpjūčio mėn. duomenys
Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius skelbia naujausius duomenis apie 2019 m. rugpjūčio mėn. pateiktus
prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus.
Daugiau informacijos rasite čia

TARPTAUTINIAI TYRIMAI

EBPO: Migracijos perspektyvos 2019
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išleido migracijos perspektyvų apžvalgą
2019 m. (International Migration Outlook 2019), kurioje apžvelgiami migracijos ir migrantų integracijos
tendencijos bei pokyčiai EBPO šalyse.
Daugiau informacijos prieinama čia

Kas keičia visuomenės nuostatas migracijos politikos ES atžvilgiu?
ReSoma pristato tyrimo ataskaitą „Kas keičia visuomenės nuostatas migracijos politikos ES atžvilgiu?“ (org. “Who
is reshaping public opinion on the EUs migration policies”). Ataskaita apima ES darbotvarkės ir naujausių žinių apie
visuomenės nuostatas ES migracijos politikos atžvilgiu apžvalgą bei analizuoja šias nuostatas lemiančių veiksnių
svarbą ir dinamiką.
Daugiau informacijos prieinama čia

GEROSIOS PRAKTIKOS
Pabėgėlių moterų, patyrusių smurtą dėl lyties, konsultavimo modelis
HEUNI (org. The European Institute for Crime Prevention and Control ) mokymo vadovas, skirtas tobulinti ekspertų
gebėjimus atpažinti smurto dėl lyties požymius ir padėti nuo jo nukentėjusioms moterims pabėgėlėms. Mokymų
vadovas skirtas NVO ir valstybinių institucijų astovams tiesiogiai dirbantiems su pabėgėliais.
Daugiau informacijos prieinama čia
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NAUJIENOS LIETUVOJE
Keičiasi valstybės rinkliavų dydžiai
Migracijos departamentas informuoja, kad nuo šių metų rugsėjo 7 d. keičiasi migracijos paslaugų rinkliavų dydžiai.
Daugiau informacijos rasite čia

Atnaujintas profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas
LR Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu patvirtintas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė
kvaliﬁkacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašas.
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
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