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10 migrančių moterų susitikimų („jaukiuose kampeliuose“) 
Mokymuose, skirtuose a) tobulinti įgūdžius b) sustiprinti
žinias apie vietinę bendruomenę ir c) įsitraukti į socialines
veiklas. Tarp tokių veiklų numatyti pasivaikščiojimai
kaimynystėse ir socialinės kavinės, kurių tikslas - įtraukti
moteris migrantes į socio-edukacinius ir jų poreikių bei
interesų pagrindu įgūdžius tobulinančius užsiėmimus ir
taip praktiškai pritaikyti personalizuotus moterų migrančių  
žemėlapius.  
Pasaulio kavinėje, kur aptars dalyvavimo projekte PITCH
patirtį, asmeninę jo naudą ir iššūkius, su kuriais susidūrė
įgyvendindamos veiklas, įtrauktas į jų personalizuotus
žemėlapius integracijai.

30 moterų migrančių Lietuvoje įsitrauks į nevyriausybinės
organizacijos Diversity Development Group organizuojamas
veiklas tam, kad savo poreikių ir interesų pagrindu sukurtų
personalizuotus žemėlapius integracijai. 
Iš viso 210 moterų visoje Europoje dalyvaus:

30 MOTERŲ MIGRANČIŲ ĮTRAUKIANČIOS VEIKLOS LIETUVOJE

PITCH yra trijų metų trukmės projektas, startavęs
2022 m. sausio 1 d. PITCH - tai „lyčiai jautrių
integracijos strategijų modelis, paremtas
personalizuota, dalyvavimą skatinančia ir daugiašalį
suinteresuotų šalių įtraukimą skatinančia prieiga“.
PITCH siekia sukurti Europai bendrą pagrindą, skirtą
paremti lokalių moterų migrančių integracijos
strategijų kūrimą bei įgyvendinimą. 

Projektas tiesiogiai įtrauks 210 moterų migrančių
Italijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Kipre,
Lietuvoje ir Švedijoje, o taip pat - 5 savivaldybių, 7
vietinių tyrimų centrų / pilietinių organizacijų bei
plataus Baltijos jūros regiono miestų tinklo narius.
PITCH įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus
moterys migrantės, socialinės veiklos vykdytojai,
politikai, privačios, pilietinės ir valstybinės
integracijos srityje dirbančios institucijos, taip pat –
plačioji visuomenė.   

1 – ES IR NACIONALINIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ
Organizacijos partnerės atliks nacionalinę analizę,
siekiančią nustatyti vietinius poreikius, suinteresuotas
šalis ir išanalizuoti egzistuojančias integracijos
strategijas, drauge suprojektuos PITCH modelį bei
transformuos jį į 7 lokalias migrantėms moterims skirtas
strategijas.

2 - VIETINĖS INTEGRACIJOS STRATEGIJOS PRAKTIKOJE
Vietinės integracijos strategijos ir PITCH modelis bus
pritaikyti 7 šalių praktikoje. Šio etapo metu šalys
partnerės išmėgins strategijų efektyvumą
organizuodamos veiklų, atitinkančių personalizuotus
moterų migrančių poreikius ir interesus, programą.

3 - VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS
Partneriai inicijuos procesą, kurio metu pasidalins įgytomis
patirtimis ir vietinėmis socialinės veiklos vykdytojams,
politikams, privačioms, pilietinėms ir valstybinėms
integracijos srityje dirbančioms institucijoms bei plačiajai
visuomenei skirtomis strategijomis.

ĮSITRAUKITE

PITCH projektas pirmiausia skirtas Lietuvoje
gyvenančioms moterims migrantėms, besidominčioms
galimybe pagal projekto programą įsitraukti į įvairias
socialines bei edukacines veiklas. 

Siekdami atkreipti dėmesį į migrančių moterų
problemas, PITCH projekto koordinatoriai sistemingai
sieks bendradarbiavimo tarp privataus, viešojo ir
pilietinio sektoriaus bei plačiosios visuomenės
įsitraukimo.

Ši - daugiapakopė ir daugiašalė - prieiga užtikrins
projekto tęstinumą per vietinių integracijos strategijų,
paremtų PITCH modeliu, taikymą tarp vietos valdžios,
sprendimų priėmime dalyvaujančių, pilietinių ir privačių
institucijų atstovų. 
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