ŠIŲ METŲ VASARIO 20-21 D. VYKO MOKYMAI „MIGRACIJOS SAMPRATA IR TARPKULTŪRINĖ
KOMPETENCIJA DARBE SU PRIEGLOBSČIO GAVĖJAIS: SOCIOLOGINIS, TEISINIS IR KULTŪRINIS PJŪVIAI“
Šių metų vasario 20–21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir Diversity Development Group Vilniuje organizavo dviejų dienų trukmės mokymus
„Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir
kultūrinis pjūviai“, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių institucijų ir įstaigų, taip pat
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių Vilniaus mieste, atstovams.
Atsižvelgiant į dabartines migracijos tendencijas, mokymų dalyviai buvo supažindinti su Viduržemio jūros
regione ir Europos Sąjungoje vykstančiais migracijos ir prieglobsčio procesais, galimais problemų
sprendimo būdais ir ES politikos įtaka šiuolaikiniams migracijos procesams. Mokymų metu buvo
diskutuojama, kas yra pabėgėliai Lietuvoje ir kuo jie skiriasi nuo kitų migrantų grupių, koks yra ES ir
Lietuvos teisinis reguliavimas, siekiant užtikrinti tarptautinę apsaugą tiems asmenims, kuriems jos reikia.
Taip pat buvo aptarta, kas tai yra pabėgėlių socialinė integracija, kaip ji organizuojama Lietuvoje, kokie
yra pagrindiniai elementai, užtikrinantys sėkmingą integraciją.
Dėl intensyvių tarptautinės migracijos procesų dinamiškai kintančioje šiuolaikinėje visuomenėje žinių,
įgūdžių ir kompetencijų, įgyjamų universitete, nepakanka. Migracija – tai dinamiškas kompleksinis
procesas, veikiamas socialinių, ekonominių, politinių, kultūrinių, ekologinių aplinkybių ir lemiantis
migracijos procese dalyvaujančių valstybių socialinės, ekonominės bei kultūrinės politikos sritis. Vykę
mokymai, kaip viena iš mokymosi visą gyvenimą priemonių, suteikia galimybes prisitaikyti prie sparčiai
besikeičiančių sociokultūrinių procesų, susijusių su imigracijos dinamika ir prieglobsčio bei pabėgėlių
integracijos problematika. Šie mokymai įgalina ne tik kelti kvalifikaciją, bet ir nuolat keistis, lanksčiai
prisitaikant prie XXI amžiaus iššūkių, tarp kurių prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos procesai pamažu
užima vis svarbesnę vietą.
Mokymų metu paskaitas skaitė Ilma Skuodienė (Lietuvos Caritas), Prof. Egdūnas Račius (Vytauto Didžiojo
universitetas), Doc. Laurynas Biekša (Mykolo Riomerio universitetas) ir Dr. Karolis Žibas (Vytauto
Didžiojo universitetas ir Diversity Development Group). Mokymuose dalyvavo ne tik Vilniaus
savivaldybės atstovai, bet ir Vilniaus miesto krizių centro, Vilniaus miesto socialinės paramos centro,
Karoliniškių poliklinikos, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos, JAV
ambasados Lietuvoje, Tarptautinės migracijos organizacijos, Globos namų, Moterų informacijos centro,
Vilniaus atviro jaunimo centro, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VA Caritas ir Socialinių paslaugų
priežiūros departamento atstovai.

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir interaktyvios užduotys, kurios leido
mokymų dalyviams geriau įsigilinti į prieglobsčio politikos ir pabėgėlių integracijos procesų problematiką,
suprasti ne tik teorinius, bet ir praktinius pabėgėlių integracijos bei tarpkultūrinės kompetencijos
aspektus, svarbius tiesioginiame ir netiesioginiame darbe su pabėgėliais.
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