KVIETIMAS Į DISKUSIJĄ
STEREOTIPUS BELAUŽANT: INTEGRACIJA KITAIP

Kviečiame jus dalyvauti spalio 22 d. diskusijoje “Stereotipus belaužant: integracija kitaip”, kuri vyks Vilniaus miesto
savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, II aukštas, Vilnius).
Diskusijoje apie pabėgėlių integraciją dažnai pabrėžiamos tradicinės struktūrinės integracijos priemonės: lietuvių
kalbos pamokos, prieiga prie švietimo, sveikatos apsaugos, darbo. Nors šių dimensijų svarba yra nepaneigiama, ar
jų užtenka? Kaip galime užtikrinti, kad pabėgėliai ne tik turėtų prieigą prie svarbiausių paslaugų, tačiau taip pat
jaustųsi lygiaverčiais visuomenės nariais?
Diskusijos ,,Stereotipus belaužant: integracija kitaip" metu kalbėsime apie kūrybinių ir visuomeninių projektų,
kurie įtraukia pabėgėlius, potencialą. Kelsime klausimą, kaip alternatyvūs ir įtraukūs kūrybiniai projektai gali
laužyti visuomenėje vyraujančius stereotipus bei įgalinti pabėgėlius, kurių perspektyvos dažnai lieka neišgirstos.
Savo patirtimis ir įžvalgomis dalinsis nevyriausybinių organizacijų specialistai ir menininkai, o savivaldybių
atstovai aptars vietinių institucijų rolę ir galimą bendradarbiavimą šių projektų įgyvendinime.
Diskusijos pradžia 15 val. Diskusijos trukmė – 1 val. 30 min.
Diskusija prasidės režisierės Kristinos Werner interaktyviu kūrybiniu pristatymu/apšilimu.
Diskusijos dalyviai:
Aistė Ulubey – menų agentūros ARTSCAPE projektų vadovė
Renata Kuleš – Jungtinių Tautų (JT) Pabėgėlių agentūros atstovė Lietuvoje
Sondra Jendovickaitė-Krasovska – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus
socialinių programų koordinatorė
Mantas Jančiauskas – režisierius, įgyvendinęs kūrybinį projektą DREAMLAND
Deimantė Rimkutė – Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narė

Diskusiją moderuos Darius Matas – žurnalistas, lektorius bei radijo laidos „Ryto garsai“ vedėjas.
Renginys nemokamas ir atviras visiems. Norėdami dalyvauti renginyje, kviečiame užsiregistruoti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Xxm90lDzP3uJYUApk1XaON0JUex3i1cZTORJ9JMTGvNP_Q/v
iewform
Renginys yra No More Bricks in the Wall kampanijos, vykdomos Snapshots from the Borders projekto rėmuose,
dalis. Šis projektas, skatinantis visuomenės sąmoningumą migracijos ir solidarumo temomis, yra vykdomas 28 ES
šalyse.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole
responsibility of Diversity Development Group and can under no circumstances be reflecting the position of the European Union.

