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

TARPTAUTINIAI TYRIMAI
TMO Migracijos situacijos pasaulyje ataskaita 2020
Naujausias Tarptautinės Migracijos Organizacijos leidinys „World Migration Report 2020“, kuriame
apžvelgiamos pasaulinės migracijos tendencijos ir pristatomi dabartiniai ir strateginiai migracijos
klausimai visame pasaulyje.
Daugiau informacijos čia
Jaunų pabėgėlių integracija ES: gerosios praktikos ir iššūkiai
Pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristatė tyrimo ataskaitą „Jaunų pabėgėlių integracija ES: gerosios
praktikos ir iššūkiai“, kuriame pristatomi jaunų pabėgėlių integracijos iššūkiai ir gerosios praktikos.
Daugiau informacijos čia
Migracija: pagrindinių teisių situacijos ES apžvalga
Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių Teisių Agentūra (org. European Union Agency for Fundamental
Rights) apžvelgia 2019 m. IV-o ketvirčio migracijos, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų
pagrindinių teisių situaciją skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Daugiau informacijos čia

MIGRACIJA KITAIP
Namai toli nuo namų
„Nyla“ podkastas, kuriame keliami klausimai – Ar Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai laiko Lietuvą savo
namais? Ko reikia, kad vieta taptų namais?
Daugiau informacijos čia
Gyvenimo spalvos: savanorystė, kurios nestabdo kalbos ar kultūros užtvarai
Laidoje “Gyvenimo spalvos” aktorius Eimutis Kvoščiauskas dalinasi savanorystės su pabėgėlių sirų
šeimomis patirtimi.
Daugiau informacijos čia
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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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