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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 2022 m. – migracija 
ir nelygybė.

tikslai ir
veiklos sritys
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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.

2022 m. pab. Diversity Development Group organizacijoje dirbo 14 darbuotojų.

DDG veikla apima šias sritis: 
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Projektai DDG 
organizuoti 

renginiai
(mokymai / seminarai, 

konferencijos / 
diskusijos)

Tinklaveika Atstovavimas 
žiniasklaidoje

Atstovavimas 
renginiuose ir 
konferencijose

Užsakomieji 
tyrimai ir 

publikacijos

Tyrimai Advokaciniai 
veiksmai

 

23 133 4 15 10 3 6 0

15 20 4 20 10 5 6 3

DDG atlikti ir planuojami darbai

2022 m. 
Įvykdyta

2023 m.
Planas
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Projektai 
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Projekto tikslas – nuosekliai rinkti, sisteminti bei viešinti informaciją migracijos, 
prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų (ne ES) šalių piliečių grąžinimo temomis ir taip 
pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei tikslinei 
projekto grupei – Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų (ne ES) šalių piliečiams ir migracijos 
srityje aktyviems specialistams. Informacija projekto internetinėje svetainėje 
pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).

Daugiau informacijos     Svetainė

Migracijos 
informacijos ir 
bendradarbiavimo 
platforma (MIPAS)

2017 – 2022

Siekiant patobulinti migrantų ir prieglobsčio gavėjų priėmimą, integracijos politikos 
įgyvendinimą, 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

Mokymosi visą 
gyvenimą požiūris 
priėmimo ir 
prieglobsčio 
sistemoje

2018 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/mipas/
https://mipas.lt/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/learning-approach/
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Projektu siekiama patobulinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant Lietuvos Respublikoje 
esančių trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės, 
kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos Respublikoje 
sąlygų ir 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

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

Išsiuntimo operacijų 
stebėsena

Judantys žmonės  
(PIMO)

Prioritetas gerovės 
valstybėje – žmogaus 
teisės 

2020 – 2023

2019 – 2022 

2020 – 2022

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

Solidarumas ateities 
Europoje  
(SFE)

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/forced-return-monitoring/
http://www.peopleinmotion-costaction.org/about-pimo/
https://ztok.lt/projektas/projektas-prioritetas-geroves-valstybeje-zmogaus-teise/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/solidarity-in-a-future-europe/
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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 atmosferą organizacijose.
Daugiau informacijos

NIEM – septynerių 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 

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 dar vienu 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 

 Didesnės įvairovės, 
įtraukties ir lygybės 
užtikrinimas MVĮ 
valdyme
(IDEM)

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

Savivaldybių 
kompetencijų 
didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų 
šalių piliečiams

2020 – 2022

2015 – 2022

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/idem/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/refugee-integration/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/enhancing-the-competence-of-municipalities-in-providing-services-to-third-country-nationals/
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Projekto tikslas – skatinti įvairovę akademinėje aplinkoje, užtikrinant lygias LGBTI+ 
asmenų teises ir siekiant universitetinėje aplinkoje užkirsti kelią homofobijai, 
transfobijai bei diskriminacijai. 
Daugiau informacijos                 Svetainė

Projekto tikslas - didinti Lietuvos visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, šviesti 
visuomenę apie neapykantos kalbos žalą atskiriems asmenims, asmenų grupėms 
ir visuomenei, mažinti plačiosios visuomenės abejingumą neapykantos apraiškoms 
mažumos grupių atžvilgiu, vystyti konstruktyvaus viešo diskurso kultūrą augančios 
Lietuvos visuomenės poliarizacijos, globalių krizių bei karo Ukrainoje sukeltos 
migracijos kontekste.  
Daugiau informacijos

Projekto tikslas: Stiprinti kokybišką žmogaus teisių diskursą Lietuvoje įgalinant 
skirtingų žmogaus teisių sričių NVO komunikuoti apie jų atstovaujamų visuomenės 
grupių problematiką bei plečiant didžiausią žmogaus teisių portalą manoteises.lt
Daugiau informacijos

Universitetai
įvairovės link 
(UniDiversity)

Tarpbendruomeninis 
supratimas ir 
saviraiška be 
neapykantos

Mano teisės: 
Kokybiško žmogaus 
teisių diskurso 
stiprinimas Lietuvoje

2020 – 2022

2022

2022 – 2023

Projekto tikslas – vietos bendruomenės įtraukimas per savanoriškas veiklas, siekiant 
palengvinti migrantų socialinę integraciją bei suteikti 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 

DIGItal storytelling for 
migrant integration
(DIGIMI)

2020 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/universities-towards-diversity-unidiversity/
https://unidiversity-project.eu/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/intercommunal-understanding-and-self-expression-without-hatred/
http://manoteises.lt
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/my-rights-project/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/digimi/
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Europos integracijos interneto svetainė (EWSI) yra integracijos specialistus ir politikus 
jungianti elektroninė erdvė. Projekto tinklalapyje pateikiama kokybiška, svarbiausias 
ES naujienas apibendrinanti informacija bei specialistų bendruomenės remiama 
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

Europos integracijos 
interneto svetainė 
(EWSI)

EWSI 2022 – 2025

Diversity Development Group kartu su žurnalistikos ir medijų profesionalais NARA 
vykdo projektą, kurio tikslas – ugdyti kritinį moksleivių mąstymą pasitelkiant klimato 
kaitos (ne)teisingumo analizę.  

Daugiau informacijos

Pasaulinių problemų 
lokalizavimas: 
mokinių įgalinimas 
mesti iššūkį vietinei 
klimato kaitos 
neteisybei

2021 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/european-website-on-integration/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/localizing-the-global-empowering-students-to-challenge-local-climate-injustices/
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Projekto tikslas – skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją vietiniu lygmeniu, 
kuriant mokymosi įrankius, pažinties su vietos kontekstu procesą padarančius 
interaktyvesniu ir patrauklesniu.
Daugiau informacijos

Projekto tikslas - sukurti Europai bendrą pagrindą, skirtą paremti lokalių moterų 
migrančių integracijos strategijų kūrimą bei įgyvendinimą. Projektas tiesiogiai įtrauks 
moterų migrančių bendruomenes Italijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Kipre, 
Lietuvoje ir Švedijoje, o taip pat - savivaldybių, vietinių tyrimų centrų, pilietinių 
organizacijų bei plataus Baltijos jūros regiono miestų tinklo narius.
Daugiau informacijos

Projektu siekiama užtikrinti ir gerinti žmogaus teisių laikymąsi ir atskaitomybę prie 
Europos Sąjungos vidinių ir išorinių sienų. 
Svetainė

Virtuali realybė 
migrantų socialinei ir 
kultūrinei įtraukčiai 
(VRIN)

PITCH

Teisių laikymosi ir 
atskaitomybės prie ES 
vidaus ir išorės sienų 
klausimas – teisių 
apsaugos prie sienų  
iniciatyva
(PRAB)

2022 – 2024

2022 – 2024

2022 – 2024

Projekto tikslas – skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, 
įgyvendinant inovatyvias menines priemones ir viešinimo kampaniją.   
Daugiau informacijos 

Kai susitinka istorijos 2021 – 2022

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/vrin-project/
https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/pitch-project/
https://epim.info/
https://artscape.lt/projektas/susitinka-istorijos/
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DDG, kartu su LRK ir partneriu iš Norvegijos - KUN - siekia sustiprinti pažeidžiamų 
grupių - imigrantų ir prieglobsčio gavėjų - socioekonominę įtrauktį ir paskatintų tvarų 
privataus sektoriaus įsitraukimą užtikrinant jiems orias darbo sąlygas. Tikslui pasiekti 
yra sukurtas Šiaurės šalių praktika paremtas IT įrankis, skirtas darbdavių ir darbo 
ieškančių migrantų sujungimui, teikiamos specializuotos konsultacijos naujakuriams, 
vykdomi intensyvūs praktiniai mokymai viešojo ir privataus sektorių, taip pat 
žiniasklaidos atstovams.

MAMMOth projektas orientuotas į daugiarūšių duomenų diskriminacijos mažinimą. 
MAMMOth, naudodamasi savo kompiuterių mokslo ir dirbtinio intelekto ekspertais, 
siekia spręsti susijusius mokslinius iššūkius, sukurdama naujovišką, sąžiningą 
dirbtinio intelekto duomenimis pagrįstą pagrindą, suteikiantį reikiamus įrankius 
ir metodus, skirtus įvairiai diskriminacijai aptikti ir sušvelninti bei užtikrinti AI 
atskaitomybę.
Daugiau informacijos

Projekto tikslai:
a. remti įmones ir organizacijas įgyvendinant įvairovės ir įtraukties politiką
b. padėti įvertinti jų veiklą ir pateikti pritaikytas bei įrodymais pagrįstas rekomendacijas
c. skatinti savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas tapti Lietuvos Įvairovės  Chartijos 

narėmis. 

Imigracijai atvira 
Lietuva: pažeidžiamų 
imigrantų grupių 
įgalinimas darbo 
rinkoje

Daugiarūšių duomenų 
diskriminacijos 
mažinimas  dirbtinio 
intelekto sistemose 
(MAMMOTH)

Tvarių pokyčių 
pristatymas didinant 
įvairovę ir įtrauktį 
darbo vietoje
(ISCUD)

2020 – 2022

2021 – 2022

2021 – 2022

Siekiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalys pasimokytų viena iš kitos patirties ir galiausiai 
į integracijos procesus geriau įtrauktų vietos veikėjus ir pačius pabėgėlius. 
Projekto partneriai mokysis vieni iš kitų dalyvaudami konferencijose, renginiuose ir 
mokomuosiuose vizituose visame regione.
Daugiau informacijos

Pabėgėlių ir 
imigrantų integracijos 
skatinimas vietos 
lygmeniu
(FOR IN)

2022 – 2023

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/for-in-project/
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Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Vilniaus m. 
savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 02 11,   
31 dalyvis)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Jonavos 
raj. savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 02 14,  
17 dalyvių)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Kauno m. 
savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 02 21,   
31 dalyvis)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Klaipėdos 
m. savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 03 07,  
16 dalyvių)

Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Akmenės 
raj. savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 03 08,  
27 dalyviai)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“  mokymai Šiaulių m. 
savivaldybės administracijos darbuotojams (2022 03 09,   
28 dalyviai)
Projekto NIEM tęstinės nacionalinės ataskaitos pristatymo 
renginys ir diskusija „Pabėgėlių integracijos politikos 
stebėsena ir gerinimas“ (2022 04 07, 34 dalyviai)
Tarptautinė FOR-IN konferencija „Pabėgėlių ir imigrantų 
integracijos skatinimas vietos lygmeniu“, (2022 05 02 ir 
2022 05 03, 150 dalyvių)

DDG organizuoti renginiai
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Projekto NIEM regioninis seminaras „Atsakas į išaugusius 
neteisėtos migracijos srautus per Baltarusijos pasienį: 
iššūkiai ir išmoktos pamokos“ (org. „Responses to the 
influx of the irregular migration across the border of Belarus: 
challenges and lessons learnt”) (2022 05 13, 44 dalyviai)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Kauno miesto savivaldybėje 
(2022 06 06, 14 dalyvių)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Jonavos rajono savivaldybėje  
(2022 06 06, 14 dalyvių)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Akmenės rajono savivaldybėje 
(2022 06 07, 16 dalyvių)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Klaipėdos miesto 
savivaldybėje (2022 06 08, 11 dalyvių)

Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Šiaulių miesto savivaldybėje  
(2022 06 09, 13 dalyvių)
Projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant 
paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ bendradarbiavimo 
veikla: užsienio ekspertų vizitas Vilniaus miesto savivaldybėje  
(2022 06 10, 15 dalyvių)
Projekto Solidarity for Future Europe konferencija “Policy of 
(un)welcome: Regional perspectives” (2022 06 15,    
46 dalyviai)
Projekto NIEM nacionalinės koalicijos susitikimas, kurio metu 
pristatytas UNHCR ir MPG priemonių rinkinys „Veiksmingas 
pabėgėlių įtraukimas: Vietos lygmens specialistų taikytini 
dalyvaujamieji metodai“ (org. „Effective Inclusion of 
Refugees: participatory approaches for practitioners at the 
local level”) (2022 06 29, 175 dalyviai)
COST programos “People in Motion” (PiMO) tarptautinis 
seminaras „Praeities ir ateities ryšiai: akademininės 
žinios apie žmonių judėjimą Viduržemio jūros regione 
ir už jos ribų“ (org. “Connections of the past and the 
future: the academic knowledge of human movement in the 
Mediterranean region and beyond” (2022 09 23, 15 dalyvių)
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Apskritojo stalo diskusija, skirta projekto „Savivaldybių 
kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų 
šalių piliečiams“ metu atlikto tyrimo nacionalinei ataskaitai 
pristatyti (2022 10 12, 30 dalyvių)
Mokymai moksleiviams „Kritinio mąstymo ugdymas per 
neapykantos kalbos ir migracijos procesų analizę“ (2022 
10 12 – 2022 12 08), 52 klasės, 1094 moksleiviai.
Mokymai „Kaip istorijų pasakojimas gali padėti 
integracijos procesams“ (2022 10 19, 24 dalyviai)
Diskusija „Ar lygios galimybės yra organizacijų gerojo 
valdymo dalis?“ (2022 10 20, 30 dalyvių)
DIGIMI bendruomenės narių susitikimas (2022 10 24, 24 
dalyviai)
Mokymai „ Istorijų dalijimosi nauda integracijos procese“ 
(2022 10 27, 35 dalyviai)
Apskrito stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo „Su migrantais 
susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo 
Lietuvoje apžvalga“ ataskaitai pristatyti (2022 11 08, 100 
dalyvių)
Projekto „Pabėgėlių ir imigrantų integracijos skatinimas 
vietos lygmeniu“ studijų vizitas Švedijoje ir Danijoje,    
(2022 12 05 - 2022 12 09, 21 dalyvis)

Apskrito stalo diskusija, skirta atliktam tyrimo „Savivaldybių 
atsakas į pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą: iššūkiai ir 
gerosios patirtys“ pristatymui (2022 12 16, 50 dalyvių)
Mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė 
kompetencija dirbant su prieglobsčio procesais: 
politologinis, sociologinis, psichologinis, teisinis ir 
kultūrinis pjūviai“ prieglobsčio ir priėmimo institucijose (2022 
02 14 – 2022 12 13), 6 mokymai, 179 dalyviai. 
Mokymai moksleiviams „Kritinio mąstymo ugdymas per 
klimato kaitos (ne)teisingumo procesų analizę” (2022 01 
25 – 2022 05 06) 12 mokymų, 275 dalyviai. 
Mokymai moksleiviams „Kritinio mąstymo ugdymas per 
neapykantos kalbos ir migracijos procesų analizę“   
(2022 03 22 – 2022 06 06) 52 mokymai, 1282 dalyviai. 



Tinklaveika
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Anna Lindh Fondas (ALF) – tarpvyriausybinė institucija, įkurta 2004 m., įtraukianti 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.
Daugiau informacijos čia.
Nuo 2015 m. DDG tinklo narė.
Nuo 2018 m. ALF Lietuvos tinklo koordinatorė DDG.

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 nevyriausybinėms vystomojo 
bendradarbiavimo organizacijoms Lietuvoje, Europos Sąjungoje (ES), kitose tarptautinėse organizacijose, 
aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką.
Daugiau informacijos čia.
Nuo 2017 m.

Anna Lindh Fondas 

NNVBO Platforma

ALF Lietuvos 
tinkle – 60 
organizacijų

20 narių

http://www.annalindhfoundation.org/mandate-and-founders
http://vbplatforma.org/LT/apie-projekta
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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.
9 organizacijos veikia išvien įtvirtindamos žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo 
principus Lietuvoje. Ši tinklaveika bei didesnė ekspertų sąjunga leidžia pasiekti greitesnius ir efektyvesnius 
rezultatus atstovaujant žmogaus teisėms bei ginant jas.
Daugiau informacijos čia.
Nuo 2019 m. DDG narė stebėtoja.

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.

Žmogaus teisių 
organizacijų koalicija 
(ŽTOK)

Lietuvos įvairovės 
chartijos asociacija

9 nariai

24 nariai

https://manoteises.lt/organizacija/zmogaus-teisiu-organizaciju-koalicija/
https://diversity.lt/


Tyrimai

Užsakomieji tyrimai ir publikacijos

Veiklos ataskaita 2022

1. Tyrimas „Lygių galimybių užtikrinimas savivaldybių ir didžiausių Lietuvos įmonių darbo vietose“ (Projektas „Tvaraus pokyčio siekimas per įvairovę ir įtrauktį darbo vietoje“, CERV programa) 
2. „Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių situacijos apžvalga“ (Projektas 

„Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, PMIF)
3. Tyrimas „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“. (Projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, 

PMIF)
4. Tyrimas „Savivaldybių atsakas į karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą: iššūkiai ir gerosios patirtys“ (Projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių 

piliečiams“, PMIF)
5. Lyginamoji tyrimo ataskaita „Comparative report on the influx of irregular migrants across the border of Belarus: the response by the governments of Lithuania and Latvia“ (Projektas 

„Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas (NIEM)“, AMIF)
6. Tyrimo ataskaita „Pabėgėlių integracija Europoje atsakingas požiūris. Projekto NIEM nacionalinė ataskaita III“ (Projektas „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas (NIEM)“, AMIF)

1. Leidiniui „Žmogaus teisės Lietuvoje 202-2021“ parengtos dalys „Prekyba žmonėmis ir kitos išnaudojimo formos“, „Migrantų teisės“ ir „Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisės“. 
Koordinatorius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

2. “When there’s a will, there’s a way to protection”. Teisių laikymosi ir atskaitomybės prie ES vidaus ir išorės sienų klausimas – teisių apsaugos prie sienų  iniciatyva – PRAB Koordinatorius: 
Danish Refugee Council.

https://www.diversitygroup.lt/2022/10/18/tyrimas-lygiu-galimybiu-uztikrinimas-savivaldybiu-ir-didziausiu-lietuvos-imoniu-darbo-vietose/?fbclid=IwAR1DxSkRaTd745adf4wFcos3a_3bTgNLR9eEnu4rsv_Jdj37kBA9fvUhYIc
https://sppd.lrv.lt/uploads/sppd/documents/files/7_TYRIMO ATASKAITA_NACIONALINE.pdf
https://www.diversitygroup.lt/2022/11/10/pristatyta-tyrimo-su-migrantais-susijusiu-duomenu-rinkimo-analizes-ir-viesinimo-lietuvoje-apzvalga-ataskaita/
https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/igyvendinami-projektai/projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/apskritojo-stalo-diskusija-skirta-tyrimo-savivaldybiu-atsakas-i-karo-pabegeliu-is-ukrainos-priemima-issukiai-ir-gerosios-patirtys-rezultatams-pristatyti
https://www.diversitygroup.lt/2022/06/30/niem-project-comparative-report-on-the-influx-of-irregular-migrants-across-the-border-of-belarus/
https://www.diversitygroup.lt/2022/04/11/pristatyta-trecioji-nacionaline-projekto-niem-ataskaita-apie-pabegeliu-integracija-lietuvoje/
https://hrmi.lt/pristatyta-zmogaus-teisiu-apzvalga-zmogaus-teises-lietuvoje-2020-2021/
https://pro.drc.ngo/media/aifcps1m/prab-report-january-to-march-2022_final.pdf


Atstovavimas
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1. Žmogaus teisių organizacijos prašo įvertinti L.Kasčiūno pasisakymą: tai pavojingas požiūris, 2022-01-04. Prieiga per internetą: www.15min.lt 

2. Kalbos apie „migrantų vaikų vertę“ Kasčiūnui gali atsirūgti: prašo etikos sargų įvertinti NSGK vadovo elgesį, 2022-01-04. Prieiga per internetą: 
www.lrt.lt 

3. Po neįtikėtinais šalių sėkmės pavyzdžiais – baisi realybė: to negalime praleisti pro akis, 2022-01-31. Prieiga per internetą: www.delfi.lt 

4. Kinas ir socialinė realybė: trumpųjų filmų programos „Kai susitinka istorijos“ pirmosios dalies pabaiga, 2022-02-01. Prieiga per internetą: www.lrt.lt 

5. „Baltarusija yra siaubinga šalis pabėgėliams“: migrantai sutinkami brutaliai, dalis jų priversti klaidžioti pasienio miškuose, 2022-04-03. Prieiga per 
internetą: www.lrt.lt 

6. Migrantų stovyklose – palanki terpė seksualiai išnaudoti: „tai yra tipiškas koncentracijos stovyklos išdėstymas“, 2022-05-27. Prieiga per internetą: 
www.lrt.lt 

7. 10–12. Pokalbis su vyriausia Lietuvos tinklaraštininke, 2022-06-20. Prieiga per internetą: www.lrt.lt 

8. Visuomenės nuostatų apklausa: kaip keičiasi požiūris į pabėgėlius ir migrantus iš ne ES šalių?, 2022-11-16. Prieiga per internetą: www.15min.lt 

9.  Apklausa: lietuvių priešiškumas pabėgėliams sumenko, tačiau ūgtelėjo rusams, 2022-11-16, 2022-11-16. Prieiga per internetą: www.lrt.lt 

10. Lietuvoje daugėja atvykėlių. Kaip mums sekasi priimti kitataučius?, 2022-11-18. Prieiga per internetą: www.ziniuradijas.lt 

11. Apklausa – lietuvių požiūris į rusų tautybės žmones pasikeitė: „Su rusais atskiras klausimas“, 2022-12-10. Prieiga per internetą: www.tv3.lt

12. Jogaila Vaitekaitis: Neapykantos piramidė – ar kopiame aukštyn?, 2022-12-14. Prieiga per internetą: www.15min.lt 

13. Neapykantos piramidė – ar kopiame aukštyn?, 2022-12-13. Prieiga per internetą: manoteises.lt

14. LNK žinios, komentaras dėl visuomenės nuostatų rusų atžvilgiu, 2022-12-18. Prieiga per internetą: www.lnk.lt 

15. Aktualus pokalbis. Kaip sekasi integruotis migrantams?, 2022-12-19. Prieiga per internetą: www.lrt.lt 

Žiniasklaidoje
(radijas, TV, internetas)

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/zmogaus-teisiu-organizacijos-praso-ivertinti-l-kasciuno-pasisakyma-tai-pavojingas-poziuris-56-1622862?copied&fbclid=IwAR2fKq73uqEfNTYikStCWF6F1gwV3eIel8w2kH_2YggxeCVr9fmYrjbp47c&copied
http://www.15min.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1579925/kalbos-apie-migrantu-vaiku-verte-kasciunui-gali-atsirugti-praso-etikos-sargu-ivertinti-nsgk-vadovo-elgesi
http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/po-neitiketinais-saliu-sekmes-pavyzdziais-baisi-realybe-to-negalime-praleisti-pro-akis.d?id=89279461&fbclid=IwAR2OtQlpXCE5F9sdBJ3ISMEsrdNRREU0BZ_u_Sv1T_3773qd5lxUO_HsaOY
http://www.delfi.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1603247/kinas-ir-socialine-realybe-trumpuju-filmu-programos-kai-susitinka-istorijos-pirmosios-dalies-pabaiga
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1654556/baltarusija-yra-siaubinga-salis-pabegeliams-migrantai-sutinkami-brutaliai-dalis-ju-priversti-klaidzioti-pasienio-miskuose
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1697691/migrantu-stovyklose-palanki-terpe-seksualiai-isnaudoti-tai-yra-tipiskas-koncentracijos-stovyklos-isdestymas?fbclid=IwAR1h4gqQm_N7-ZsZEXo1u-wMl6IdnjxTL_uitwPsmPelsDgI6-gOye_azYU
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000221305/10-12-pokalbis-su-vyriausia-lietuvos-tinklarastininke
http://www.lrt.lt  
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/visuomenes-nuostatu-apklausa-kaip-keiciasi-poziuris-i-pabegelius-ir-migrantus-is-ne-es-saliu-56-1960138?copied
http://www.15min.lt
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1822311/apklausa-lietuviu-priesiskumas-pabegeliams-sumenko-taciau-ugtelejo-rusams
http:// www.lrt.lt 
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/lietuvoje-daugeja-atvykeliu-kaip-mums-sekasi-priimti-kitataucius?video=1
http://www.ziniuradijas.lt
https://www.tv3.lt/naujiena/video/apklausa-lietuviu-poziuris-i-rusu-tautybes-zmones-pasikeite-su-rusais-atskiras-klausimas-n1201249
https://www.tv3.lt/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/jogaila-vaitekaitis-neapykantos-piramide-ar-kopiame-aukstyn-18-1979390
http://www.15min.lt
https://manoteises.lt/straipsnis/neapykantos-piramide-ar-kopiame-aukstyn/
https://manoteises.lt/
https://lnk.lt/zinios-1830/Visi/183687
http://www.lnk.lt  
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000249375/aktualus-pokalbis-kaip-sekasi-integruotis-migrantams
http://www.lrt.lt  


Veiklos ataskaita 2022

1. Pranešimas „Pabėgėlių integracijos politikos stebėsena ir gerinimas. Tęstinės NIEM nacionalinės ataskaitos pristatymas“. Organizatorius – Diversity 
Development Group (2022-04-07).

2. Pranešimas „Išaugę neteisėtai Baltarusijos sieną kertančių migrantų srautai: Lietuvos ir Latvijos vyriausybių atsakas“ (org. „The influx of the irregular 
migrants across the border of Belarus: the response by the Governments of Latvia and Lithuania“). Projekto NIEM regioninis seminaras „Atsakas į išaugusius 
neteisėtos migracijos srautus per Baltarusijos pasienį: iššūkiai ir išmoktos pamokos“  (org. „Responses to the influx of the irregular migration across the 
border of Belarus: challenges and lessons learnt”). Organizatorius – Diversity Development Group (2022-05-13).

3. Pranešimas „Visuomenės nuostatos pabėgėlių atžvilgiu Lietuvoje: vietos bendruomenių atsakas į išaugusius neteisėtos migracijos srautus 
Baltarusijos pasienyje“ (org. „Public attitudes towards refugees in Lithuania: local community response to the increased irregular migration from Belarus“). 
Tarptautinė konferencija „Migracija krizė: iššūkiai ir galimos išeitys“ (org. „Migration crisis: Challenges and Possible Solutions“). Organizatoriai – KTU, Baltic-
American Freedom Foundation (2022-05-17).

4. Pranešimas „Nacionalinės ataskaitos „Ne Europos sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir 
Jonavos rajonų savivaldybių situacijos apžvalga“ tyrimo pristatymas“. Organizatoriai – Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas, Diversity 
Development Group (2022-10-18).

5. Pranešimas „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga. Tyrimo rezultatų pristatymas“. Organizatoriai – 
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas, Diversity Development Group (2022-11-08).

6. Pranešimas „Lygių galimybių užtikrinimas savivaldybių ir didžiausių Lietuvos įmonių darbo vietose“. Organizatoriai – Įvairovės Chartija, Diversity 
Development Group (2022-10-20).

7. Pranešimas „Visuomenės nuostatos etninių ir religinių grupių atžvilgiu: 2022 m.“. Organizatorius – Diversity Development Group (2022-11-16).
8. Pranešimas „(I)Migracija Lietuvoje: besikeičiančios tendencijos ir (sėkmingos) integracijos faktoriai“. Organizatorius – Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras (2022-11-18).
9. Pranešimas „Moterys migrantės Lietuvoje: integracijos patirtys ir iššūkiai“. Konferencija „Ką reiškia būti migrantu: realybė ir iššūkiai”. Organizatorius 

– Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (2022-11-28).
10. Pranešimas „Savivaldybių atsakas į pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą: patirtys, iššūkiai ir gerosios patirtys“. Organizatoriai – Socialinių paslaugų ir 

priežiūros departamentas, Diversity Development Group (2022-12-16).
11. FOR-IN projekto „Pabėgėlių ir imigrantų integracijos skatinimas vietos lygmeniu“ studijų vizitas Švedijoje ir Danijoje (2022 12 05 – 2022 12 09).

Renginiuose/
konferencijose
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Viešosios įstaigos dalininkas ir steigėjas yra Karolis Žibas, kurio 
įnašų vertė 2022 m. pabaigoje ir 2021 m. pabaigoje yra lygi 0.
Gauta paramos suma 3628 EUR, panaudota - 3013 EUR.
Detali finansinė ataskaita pateikiama finansinių ataskaitų rinkinyje.

Diversity Development Group 
Finansai
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VšĮ Diversity Development Group

Švitrigailos str. 11K-108,
LT-03228 Vilnius

 +370 607 66902

 info@diversitygroup.lt

Rekvizitai

mailto:%C2%A0info%40diversitygroup.lt?subject=

