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TĘSTINĖS NACIONALINĖS NIEM ATASKAITOS BEI  
UNHCR APKLAUSOS APIE PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJOS PATIRTIS REZULTATŲ PRISTATYMAS 

2020 m. liepos 9 d. 
 

Diversity Development Group ir Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) maloniai kviečia Jus, Jūsų 

įstaigos, atstovus į NIEM projekto tęstinės nacionalinės ataskaitos ir Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros 

(UNHCR) apklausos apie pabėgėlių integracijos patirtis rezultatų pristatymą.  

Renginio tikslas – pristatyti NIEM projekto ataskaitos ir UNHCR pabėgėlių apklausos rezultatus bei aptarti 

bendrą situaciją, susijusią su Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos kūrimu bei 

įgyvendinimu. 

Renginio metu pristatoma NIEM nacionalinė ataskaita yra antrojo iš trijų planuojamų vertinimo etapų 

rezultatas. Šio etapo metu, remiantis 186 rodikliais, buvo atliekama esamos tarptautinės apsaugos gavėjų 

integracijos politikos ir jos įgyvendinimo šalyje analizė. Pristatymo metu taip pat bus trumpai apžvelgiami 

projekte dalyvaujančiose šalyse įgyvendinamos prieglobsčio gavėjų integracijos politikos vertinimo rezultatai ir 

pokyčiai 2017-2019 m. laikotarpiu.  

Pristatoma UNHCR apklausa apie pabėgėlių integracijos patirtis yra iki šiol didžiausia kiekybinė pabėgėlių 

apklausa apie jų integracijos patirtis skirtingose integracijos srityse Lietuvoje: būstas, užimtumas, socialiniai 

ryšiai, patirtys apie visuomenės nuostatas, socialinę paramą ir ilgalaikius integracijos/gyvenimo Lietuvoje planus. 

Apklausoje dalyvavo 171 prieglobstį Lietuvoje gavęs asmuo.   

Renginys numatomas 2020 m. liepos 9 d., Vilniuje, maloniai kviečiame registruotis čia ir palikti savo 

kontaktinę informaciją – artėjant renginiui atsiųsime jums patikslinimą dėl vietos, trukmės bei kitą naudingą 

informaciją.  

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu giedre@diversitygroup.lt / jurga@diversitygroup.lt 
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2020 m. liepos 9 d. 
 

13:00-13:30 
 
13:30-13:40 

Registracija ir kava 
 
Sveikinimo žodis 
 

13:40-14:30 Projekto NIEM nacionalinės ataskaitos pristatymas, dr. Giedrė Blažytė, Diversity 
Development Group  
 

14:30-15:00 Diskusija ir kavos pertrauka  
 

15:00-15:30 UNHCR apklausos apie pabėgėlių integracijos patirtis rezultatų pristatymas, dr. 
Karolis Žibas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) 
 

15:30-16:00 Diskusija ir kava, renginio pabaiga  
 

  
* Programa bus patikslinta artėjant renginiui, ir atsižvelgiant į COVID-19 situaciją Lietuvoje.  
 

 
 
 
 

Projektą finansuoja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 
 

 
Renginį remia Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) 

 
 

 


