Diversity Development Group
Veiklos ataskaita už 2021 m.

TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
NVO Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios
tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus
teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos
uždavinys – vystyti įvairovę siekiant darnios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. Numatytos
veiklos kryptys 2021 m. - migracija ir nelygybės.

DDG veikla apima šias sritis:
-

Tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti,
analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus
Lietuvoje ir pasaulyje;

-

Lygių galimybių plėtros užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms:
gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis
mobilumas ir tinklai;

-

Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų
pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos
priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;

-

Prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;

-

Kova prieš prekybą žmonėmis.

2021 m. pab. Diversity Development Group organizacijoje dirbo 13 darbuotojų.
DDG atlikti ir planuojami darbai:
Darbai:

Įvykdyta 2021 m.

Planas 2022 m.

Projektai

19

15

DDG
organizuoti
renginiai 21
(mokymai/seminarai,
konferencijos/diskusijos)

15

Tinklaveika

4

4

Atstovavimas žiniasklaidoje
Atstovavimas
konferencijose

renginiuose

75

25

ir 11

7

Užsakomieji tyrimai ir publikacijos

4

4

Advokaciniai veiksmai

5

4

PROJEKTAI
Nr.

1.

Logo

Projekto
pavadinimas ir
metai
Migracijos
informacijos ir
bendradarbiavimo
platforma (MIPAS)

2017 – 2022

Likusi info:

Projekto tikslas – nuosekliai rinkti, sisteminti
bei
viešinti
informaciją
migracijos,
prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų (ne ES)
šalių piliečių grąžinimo temomis bei taip
pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms
suinteresuotoms šalims ir tikslinei projekto
grupei – Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų (ne
ES) šalių piliečiams bei migracijos srityje
aktyviems specialistams. Informacija projekto
internetinėje svetainėje talpinama trimis
kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).
Daugiau informacijos
Svetainė

2.

Mokymosi visą
gyvenimą požiūris
priėmimo ir
prieglobsčio
sistemoje
2018 - 2022

Siekiant prisidėti prie migrantų ir prieglobsčio
gavėjų priėmimo tobulinimo, integracijos
politikos įgyvendinimo, vykdomas projektas,
kurio tikslas – įdiegti mokymosi visą gyvenimą
(lifelong learning) požiūrį prieglobsčio
procesuose Lietuvoje; sukurti prieglobsčio
srityje dirbantiems specialistams skirtą
holistinę mokymų programą, pagerinti
prieglobsčio srityje dirbančių specialistų
kompetencijas ir gebėjimus. Tikslinė grupė –
priėmimo ir prieglobsčio srityje dirbantys
specialistai.
Daugiau informacijos

3.

Išsiuntimo operacijų
stebėsena
2020-2022

Projektu siekiama pagerinti išsiuntimo
procedūras, užtikrinant trečiosios šalies (ne ES
valstybės narės) piliečių arba asmenų be
pilietybės, kurie yra Lietuvos Respublikoje,
kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir
(arba) buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų ir
kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos,
taikant išsiuntimo standartą. Šio projekto
įgyvendinimo metu vykdomas nešališkas ir

objektyvus užsieniečių išsiuntimo operacijų
stebėjimas leidžia nuosekliai ir sistemingai
gerinti užsieniečių išsiuntimo procesą.
Daugiau informacijos
4.

Solidarumas ateities
Europoje
(Solidarity in a
Future Europe)

2020-2022

Tarptautinis projektas „Solidarumas ateityje
Europoje“ konferencijų cikle sujungia piliečius
iš visos Europos. Šios konferencijos yra skirtos
suprasti migrantų ir pabėgėlių kasdienį
gyvenimą, pagerinti jiems teikiamas paslaugas
ir suprasti aplinkybes, atvedusias juos į
Europos Sąjungą.
Daugiau informacijos

5.

People in Motion
(PIMO)

2019 – 2022
6.

Prioritetas gerovės
valstybėje –
žmogaus teisės

2020 m. lapkritis –
2022 m. lapkritis
7.

Mokymosi visą
gyvenimą požiūris
prieglobsčio,
migracijos ir
integracijos
procesuose
2018 - 2021

Projektas skirtas susipynusioms žmonių
perkėlimo Viduržemio jūroje istorijoms, kurios
apima XV – XX a. (COST veiksmas).
Daugiau informacijos
Projekto tikslas – sustiprinti žmogaus teisių
standartų įgyvendinimo stebėseną ir vykdyti jų
advokaciją bei informavimą apie žmogaus
teises,
pasitelkiant
tarpsektorinį
bendradarbiavimą ir įtraukiant jaunimą.
Daugiau informacijos
Projekto tikslas – įdiegti mokymosi visą
gyvenimą
(lifelong
learning)
požiūrį
prieglobsčio, migracijos ir integracijos
procesuose Lietuvoje pagal holistinę mokymų
programą ir pagerinti legalios migracijos ir
integracijos srityje dirbančių specialistų
kompetencijas ir gebėjimus dirbant su
migrantais ir prieglobsčio gavėjais. Projekto
tikslinė auditorija - įvairių sričių viešojo
sektoriaus specialistai.
Daugiau informacijos

8.

The IDEM Project:
achieving greater
Diversity, Inclusion
and Equality in
SMEs Management
(IDEM)

2020 - 2022

IDEM projektas – tai novatoriška iniciatyva,
kuria siekiama įvertinti Europos mažų ir
vidutinių įmonių įvairovės valdymą ir remti
įvairovės ir įtraukties praktikos įgyvendinimą.
Projekte kuriamas inovatyvus IDEM įrankis leis
įmonėms pačioms įsivertinti savo įvairovės ir
įtraukties klimatą organizacijose.
Daugiau informacijos

9.

Nacionalinis
integracijos
stebėsenos ir
vertinimo
mechanizmas.
Tarptautinės
apsaugos gavėjų
integracijos procesų
vertinimas ir
vystymas (NIEM)

2015–2022

NIEM – septynių metų trukmės daugiašalis
projektas, kurio tikslas – parengti pabėgėlių
integracijos
procesuose
dalyvaujančius
veikėjus
(valstybines
institucijas
ir
nevyriausybines organizacijas, migracijos ir
integracijos ekspertus) 15 ES valstybėse narėse
tam, kad jie galėtų geriau įveikti dabartinius
iššūkius, pagerinti tarptautinės apsaugos
gavėjų integracijos rezultatus. Konfliktai tęsiasi
vis ilgiau, šiuo metu trunka vidutiniškai 17
metų, kol pabėgėliai, bėgantys nuo pilietinių
karų ir kitų konfliktų, galiausiai turi galimybę
grįžti į savo gimtąją šalį. Tai reiškia, kad
ilgalaikė naujai atvykusių tarptautinės
apsaugos
gavėjų
integracija
neturi
alternatyvos bei tampa neatidėliotinu iššūkiu
Europos šalių visuomenėms.
Daugiau informacijos

10.

PMIF (Paimti logo iš 7
eilutės)

Savivaldybių
kompetencijų
didinimas teikiant
paslaugas trečiųjų
šalių piliečiams

2020 - 2022

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų
savivaldybių administracijomis ir papildomu
partneriu VŠĮ Diversity Development Group,
vykdo projektą, kurio tikslas – stiprinti
integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams
teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų
savivaldybėse.
Daugiau informacijos

11.

DIGItal storytelling
for migrant
integration
(DIGIMI)

2020 - 2022

Projekto tikslas – vietos bendruomenės
įtraukimas per savanoriškas veiklas, siekiant
palengvinti migrantų socialinę integraciją bei
suteikiant paramą trečiųjų šalių piliečiams
supažindinant juos su naujos vietos aplinka,
papročiais ir tradicijomis, pasitelkiant
skaitmenizuotą pasakojimo būdą apie
migrantų esamus ir praeities prisiminimus,
pomėgius ir viltis.
Daugiau informacijos

12.

Universities towards
diversity
(Unidiversity)

2020 - 2022

Projekto tikslas – skatinti įvairovę akademinėje
aplinkoje, užtikrinant LGBTI + asmenų lygias
teises, siekiant užkirsti kelią homofobijai ir
transfobijai universitetinėje aplinkoje bei
diskriminacijai.
Daugiau informacijos

13.

Children First:
Addressing Gender
Based Violence from
the bottom-up

2019 - 2021

Projekto tikslas – vykdyti ankstyvąją smurto
santykiuose vaikų ir jaunimo tarpe prevenciją
šviečiant moksleivius apie stereotipus
darančius
įtaką
smurto
santykiuose
atsiradimui. Projekto veiklos prisidės keičiant
vaikų požiūrį ir elgesį, kuris kursto smurtą
santykiuose ir įgalins mokyklos bendruomenę
efektyviai vykdyti smurto santykiuose
prevenciją taip kuriant saugią erdvę moksleivių
tobulėjimui.
Daugiau informacijos

14.

Kaip mokyti apie
globalaus pasaulio
iššūkius? Kritinio
mąstymo ugdymas
per tarptautinės
migracijos ir
darnaus vystymosi
procesų analizę
(InterCap)
2017-2021

Lietuvos ir globalaus pasaulio iššūkiams
nagrinėti reikalingas ne tik kritinis mąstymas,
bet ir bendradarbiavimu bei aktyviu
dalyvavimu grįstas ugdymas. Į besimokantįjį
orientuota pedagogika su interaktyviomis ir
dialogiškomis veiklomis yra esminė globalaus
švietimo ir darnaus vystymosi švietimo
metodologija. Projekto mokymų metu šių
konstruktyvistinių prieigų pagalba bus žiūrima
į migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi
problemas, taip pat - pristatoma, kaip minėtus
metodus taikyti praktinėje ugdymo veikloje.
Daugiau informacijos
Svetainė

15.

European Website on
Integration (EWSI)

Europos integracijos
interneto svetainė
(EWSI)

2018-2022

Europos integracijos interneto svetainė (EWSI)
yra integracijos specialistus ir politikus
jungianti
elektroninė
erdvė.
Projekto
tinklalapyje pateikiama kokybiška, svarbiausias
naujienas ES apibendrinanti informacija bei
remiama specialistų bendruomenės veikla.
EWSI veiklomis siekiama skatinti integracijos
politiką, gerąsias jos praktikas, dalintis
sėkmingos strategijos rezultatais, paremti
suinteresuotų šalių ir pilietinės visuomenės
organizacijų bendradarbiavimą.
Daugiau informacijos
Svetainė

16.

Local Climate Justice
Activism in Central
and Eastern Europe
2021-2022

17.

Kai susitinka
istorijos
2021 - 2023

Diversity Development Group kartu su
žurnalizmo ir medijų profesionalais NARA
vykdo projektą, kurio tikslas – ugdyti kritinį
moksleivių mąstymą per klimato kaitos
(ne)teisingumo analizę.
Svetainė
Projekto tikslas – skatinti visuomenės
toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu,
įgyvendinant inovatyvias menines priemones ir
viešinimo kampaniją.
Daugiau informacijos

18.

19.

„Savivaldybių
kompetencijų
didinimas teikiant
paslaugas trečiųjų
šalių piliečiams“
2020-2022
Imigracijai atvira
Lietuva:
pažeidžiamų
imigrantų grupių
įgalinimas darbo
rinkoje

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų
trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei
Akmenės rajonų savivaldybėse.

Projekto tikslas - sustiprinti pažeidžiamų
grupių - imigrantų ir prieglobsčio gavėjų socioekonominę įtrauktį ir paskatintų tvarų
privataus sektoriaus įsitraukimą užtikrinant
jiems orias darbo sąlygas.

2020-2022

DDG ORGANIZUOTI RENGINIAI
1. Baigiamoji projekto „InterCap“ konferencija „Promoting Policy Coherence for Development
through Education” (2021-01-14, 170 dalyvių)
2. Projekto „Children First” tarptautinė konferencija smurtas pasimatymo metu (2021-01-28,
300 dalyvių)
3. Projekto „Children First” kūrybinės dirbtuvės vaikams (2021-02-04, 10 dalyvių)
4. Diskusija NIEM projekto rėmuose: ,,Prieglobsčio ir migracijos politika Lietuvoje: kur esame ir
kur link einame” (2021-03-30, 43 dalyviai).
5. Tarptautinė projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir
integracijos procesuose” (angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum, Migration and
Integration Processes”) konferencija ,,Building bridges: good practices and lessons to learn for
successful integration of beneficiaries of international protection” (2021-05-27, 56 dalyviai).
6. Projekto „Children First” e-žaidimo pilotavimo seminaras ( 2021-06-15, 40 dalyvių)
7. Projekto „Children First” mokymai mokytojams (2021-06-21, 88 dalyviai)
8. Projekto „Children First” tarptautinė baigiamoji konferencija (2021-06-29, 150 dalyvių)
9. Jonavos raj., Akmenės raj., Kauno m., Vilniaus m. , Klaipėdos m., Šiaulių m., savivaldybėse
surengtos 6 apskrito stalo diskusijos, skirtos projekto ,,Savivaldybių kompetencijų didinimas
teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams” metu atlikto tyrimo ataskaitai pristatyti (2021 m.
birželio - rugsėjo mėn., 80 dalyvių)
10. Seminaras žurnalistams, politikams ir žmogaus teisių aktyvistams „Kaip efektyviai priešintis
baimės kurstymu grįstai politikai” (2021-07-21)
11. Diskusija NIEM projekto rėmuose: ,,Building bridges: good practices and lessons to learn for
successful integration of beneficiaries of international protection” (2021-05-27, 99 dalyviai).
12. Visuomenės nuostatų etninių ir religinių grupių atžvilgiu tyrimo ir žiniasklaidos stebėsenos
rezultatų pristatymas (2021-09-17, 53 dalyviai).
13. Apskritojo stalo diskusija „Migration, national security & human rights“ (2021-09-28, 22
dalyviai)
14. Tarptautinė projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje”
(angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum system”) konferencija ,,Conference on
aspects of LGTBIQ+ in the asylum system” (2021-09-29, 65 dalyviai)
15. Susitikimas su Gruša Matevžič iš Hungarian Helsinki Committee (2021-10-14, 15 dalyvių)
16. Tarptautinė projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir
integracijos procesuose” (angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum, Migration and

17.
18.

19.

20.

21.

Integration Processes”) konferencija ,,Raising awareness and addressing stereotypes about
migration processes in times of rapid increase of new arrivals ” (2021-10-22, 33 dalyviai).
Tyrimo rezultatų pristatymas „Lygybės duomenys (angl. equality data): duomenų rinkimas,
teisinė aplinka ir tobulinimo galimybės“ (2021-10-25, 157)
Tarptautiniai projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje”
(angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum system”) mokymai ,,Training on Credibility
assessment at the refugee reception, part I” (2021-10-28, 60 dalyvių)
Tarptautiniai projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje”
(angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum system”) mokymai ,,Training on Credibility
assessment at the refugee reception, part II” (2021-11-03, 67 dalyviai)
Tarptautinė projekto „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir
integracijos procesuose” (angl. ,,Life-Long Learning Approach in The Asylum, Migration and
Integration Processes”) konferencija ,,Mental health and psychological support in a context of
migration“ (2021-11-18, 66 dalyviai)
2021 m. Nacionalinis žmogaus teisių forumo diskusijos „Migrantų krizė: kiek nukrypome nuo
žmogaus teisių standartų?“ ir „(Ne)matoma migracijos pusė: ką padarėme, kad sustabdytume
migrantų išnaudojimą Lietuvoje?“ (2021-12-10)

TINKLAVEIKA

Anna Lindh Fondas

Anna Lindh Fondas (ALF) - tarpvyriausybinė institucija, įkurta 2004 m.,
įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybes. Fondo
sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje (Egiptas) ir vienija per 4000
organizacijų-narių.
Tinklo tikslas - telkti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems
projektams skatinant prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą
kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

ALF Lietuvos tinkle Daugiau informacijos čia.
60 organizacijų

nuo 2018 m. ALF Lietuvos tinklo koordinatorė DDG
nuo 2015 m. DDG tinklo narė

NNVBO Platforma

20 narių

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platforma (NNVBO Platforma) - vystomojo bendradarbiavimo (VB) srityje
dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. NNVBO Platforma
dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir
demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti
tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų
gebėjimai. Atstovaujame nevyriausybines vystomojo bendradarbiavimo
organizacijas Lietuvoje, Europos Sąjungoje (ES), kitose tarptautinėse
organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką.
Daugiau informacijos čia
nuo 2017 m.

Žmogaus teisių
organizacijų
koalicija (ŽTOK)

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines
organizacijas, dirbančias žmogaus teisių ir anti-diskriminacijos srityse. ŽTOK
sukurta 2014 m., nuo 2011 m. veikusios Žmogaus teisių koalicijos pagrindu.

8 nariai

8 organizacijos veikia išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių
galimybių bei nediskriminavimo principus Lietuvoje. Ši tinklaveika bei
didesnė ekspertų sąjunga leidžia pasiekti greitesnių ir efektyvesnių
rezultatų ginant bei atstovaujant žmogaus teises.
Daugiau informacijos čia
nuo 2019 m. DDG narė stebėtoja

Lietuvos įvairovės
chartijos asociacija

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo
vietoje ir visuomenėje, „Diversity Development Group“, „SOPA“ ir “15min”
2020 m. įsteigė Lietuvos Įvairovės chartijos asociaciją.
Daugiau informacijos čia
nuo 2020 m.

ATSTOVAVIMAS
Žiniasklaidoje (radijas, TV, internetas):
1. Jaučia stiprėjantį neigiamą požiūrį į atvykėlius: Norvegija suskaičiavo, kiek lietuvių neatliko
COVID-19 testų, 2021-02-13, LRT
2. Įdarbina ir pabėgėlius, tačiau ši užduotis – ne iš lengvųjų, 2021-04-23, lrytas.lt
3. Išnaudojimas prostitucijai ir biurokratijos džiunglės – skaudi užsienietės patirtis Lietuvoje,
2021-05-08, LRT
4. Sėkmingai pabėgėlių integracijai reikia sudaryti sąlygas pritaikyti jau turimas žinias, 2021-0524, 15min
5. Įspėja dėl moksleivių nuostatų: neatskiria priekabiavimo, pavydo nesieja su kontrole, o dėl
smurto kaltina aukas, 2021-05-28, LRT
6. Lietuvos vaizdas negerėja: LGBTI žmonės – pavojuje, pažangos nėra ir užtikrinant lyčių lygybę,
2021-05-28, lrytas.lt
7. Aukštos pozicijos JT siekiančiai Lietuvai – raginimai apsišluoti savo kieme, 2021-05-28, lrytas.lt
8. Nuo politikų kalbų apie migrantus ekspertams linksta ausys: ciniškai naudojamasi esama
situacija, žaidžiama žmonių likimais, 2021-06-08, LRT
9. Lietuvos diena. Lietuvoje minimos 80-osios tremties metinės, 2021-06-14, LRT
10. Politicians in Lithuania are ‘dehumanising’ migrants, experts say, 2021.06.17, LRT English
11. Info diena: Migrantai iš Baltarusijos: kaip iš esmės spręsti problemą?, 2021-07-02, LNK
12. Ar migrantų miestelis – patikima kaimynystė?, 2021-07-07, Žinių radijas
13. LRT FAKTAI. Netikėtai pasirodę prieglobsčio prašytojai Varėnos kaime be priežasties apkaltinti
nusikaltimu, 2021-07-08, LRT
14. Pasienio savivaldybių gyventojams migrantai kelia baimę: kai kurie nedrįsta eiti ir į
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