
Strateginiai prieglobsčio gavėjų integracijos politikos tikslai 

2022 04 07



Pagrindiniai ES integracijos ir įtraukties veiksmų plano principai ir vertybės

bendroji politika turi būti pritaikyta ir pertvarkyta taip, kad atitiktų įvairių visuomenės 
narių poreikius, atsižvelgiant į konkrečius įvairioms grupėms kylančius sunkumus ir jų 
poreikius

Visų asmenų įtrauktis

kiekvienoje politikos srityje politikos formuotojai turėtų sukurti tikslinius ir specialiai 
pritaikytus paramos mechanizmus, kurie padėtų naujai atvykusiems asmenims greitai 
integruotis

Tikslinė parama tais 
atvejais, kai jos reikia

migrantai patiria tiesioginę arba netiesioginę diskriminaciją ir susiduria su rasizmu. 
Migrantės moterys ir mergaitės, lyginant su migrantais vyrais ir berniukais, susiduria su 
papildomomis integracijos kliūtimis

Lyčių aspekto ir kovos 
su diskriminacija 
prioritetų integravimas

sėkminga migrantų integracija priklauso ir nuo ankstyvų veiksmų, ir nuo ilgalaikių 
investicijų.

Parama visais 
integracijos proceso 
etapais

Europos pridėtinės vertės didinimas pasitelkiant įvairių suinteresuotųjų subjektų 
partnerystę: vietos valdžia, pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo įstaigos, 
darbdaviai ir socialiniai bei ekonominiai partneriai ir t.t.
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Prieglobsčio gavėjų integracija yra
abipusis, sudėtingas ir daugiasluoksnis
procesas, reikalaujantis tiek prieglobsčio
gavėjų pasiruošimo integruotis juos
priimančioje valstybėje ir jos visuomenėje,
tiek visuomenės, jos vietos bendruomenių
pasiruošimo priimti naujus narius



Individuali integracijos programa. Siekiama pereiti prie įgalinančios

sistemos ir išvengti „nugalinimo“ ir priklausomybės nuo paramos
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