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Migracijos informacijos 
ir bendradarbiavimo pla�orma 
(MIPAS) 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės 
programos lėšų
Projekto vykdytojas: Diveristy Development Group

Projekto trukmė: 2017 05 02 – 2022 12 31

Projekto �kslas

pagerin� informacijos prieinamumą 
įvairioms suinteresuotoms šalims bei 
�kslinei grupei ir bendradarbiavimą tarp jų 
už�krinant migracijos ir integracijos 
informacinės pla�ormos (interneto 
svetainės) veikimą. 

Svetainėje sudaromos galimybės suinteresuotoms 
grupėms ir asmenims stebė� TŠP migracijos ir 
integracijos procesus, dalyvaujančių aktorių veiklą, 
rezultatus ir kitą informaciją, reaguo� į naujausius 
įvykius, susijusius su �kslinės grupės migracijos ir 
integracijos procesais Lietuvoje ir pasaulyje. Tai leidžia 
atras� bendrus taškus ir veiklos principus, kurie 
suar�na TŠP migracijos ir integracijos poli�kos 
prioritetus, projek�nę veiklą ir mokslinus tyrimus bei 
sukuria pamatą bendrai (visų migracijos ir integracijos 
procesuose dalyvaujančių) socialinių ir poli�nių 
aktorių, �kslinės grupės bei plačiosios visuomenės 
pla�ormai.

Informacijos pateikimas TŠP aktualiais klausimais  
už�krins informacijos prieinamumą 
prak�niais klausimais bei suteiks 
galimybę forumo formatu konsultuo�s.

Projekto uždaviniai

Atnaujin� bei palaiky� interne�nę svetainę;

Už�krin� interneto svetainės žinomumą;

Rink�, sistemin� bei skelb� informaciją 
migracijos, prieglobsčio, integracijos ir 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo sri�es 
klausimais;

Sukur� bei palaiky� interneto svetainės 
paskyrą socialiniame �nkle.

   Nuosekliai, visą projekto   
įgyvendinimo laikotarpį, bus 

          renkama, sisteminama ir viešinama
 medžiaga migracijos, prieglobsčio, integracijos
      ir trečiųjų šaliu piliečių (TŠP) grąžinimo sri�es bei 
kitais susijusiais klausimais. Informacija svetainėje 
pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).   
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