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PIRMA DALIS
Tyrimo aprašymas

1.1 ĮVADAS
Ši ataskaita yra "Erasmus +" strateginės partnerystės vykdomo projekto “Re.Inclusion - Pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką rekomendacijos“ atlikto darbo rezultatas.
Projekto "Re.Inclusion" tikslas - sukurti naujoviškas metodologijas ir priemones, skirtas
specialistams, teikiantiems socialines paslaugas ir padedantiems integracijos į darbo rinką
klausimais prieglobsčio prašytojams ir tarptautinę apsaugą gavusiems asmenims, tam, kad jie galėtų
veiksmingai dirbti su imigrantais, esančiais prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsaugos sistemos
centrų globoje.
Pabėgėlių integracija negali užkirsti kelio prieglobsčio politikai ir temoms, susijusioms su
tarptautine gynyba, užimtumu ir diskriminacija.
Europos Sąjungos kompetencija lieka ribota: įsidarbinimo galimybės bei sąlygos kiekvienoje
valstybėje vis kitokios, nors praėjusiais metais priėmimo tema, įtraukta į politinę darbotvarkę,
skatina nacionalines vyriausybes įsikišti. 2015 m. baigėsi rekordiniu skaičiumi žmonių, kurie buvo
priversti pabėgti iš savo šalių dėl karų, bado ir skurdo; pasak UNO vyriausiojo pabėgėlių komisaro,
prieglobsčio prašytojų yra daugiau nei 60 milijonų. Remiantis Frontex duomenimis, netinkamų
įžengimų Europoje 2015 m. buvo daugiau nei 1,5 milijono, penkis kartus daugiau nei 2014 m.,
kuomet jų buvo tik 280 tūkstančių.
ES pabrėžė būtinybę mažinti neteisėtos migracijos priežastis ir sukurti perskirstymo sistemą ES
šalyse pagal 2015 m gegužės 15 d. programą "Juncker". Italija ir kai kurios šalys partnerės susiduria
su dideliais migracijos srautais bei aktyviai bando įveikti ilgalaikio prieglobsčio prašytojų gausos
sukeltus sunkumus, ieško problemos sprendimo būdų.
ES direktyvos Nr. 2013/33 / UE ir n.201 2013/32 / UE dėl priėmimo Italijoje, pripažintos DLG.
142/2015 pateikia svarbias naujienas: lengvesnį patekimą į darbo rinką, leidimo gyventi trukmės
nustatymą, naują pirmojo ir antrojo priėmimo sistemą ir prieglobsčio prašymo vertinimo tvarką.
Neteisėtos migracijos išskirtinumas ir kintamumas neigiamai veikia gerą priėmimo sistemos
funkcionavimą: Italijoje 2014 m. sustiprinta sistema nurodo apie 20 tūkstančių atvykėlių, tačiau
2014-2015 m. jų buvo daugiau nei 300 tūkstančių.
Svarbiausi aspektai: struktūrų suskaidymas, perpildymas, laiko neapibrėžtumas, netolygus
teritorinis pasiskirstymas. Svarbu nustatyti efektyvesnę kvalifikacijų ir studijų laipsnių pripažinimo
tvarką, siekiant sumažinti įdarbinimą žemo lygio darbo vietose.
Partnerių organizacijų atlikta analizė atskleidė, kad didžiausia problema yra, jog priėmimo proceso
sistema neveikia tinkamai ir joje trūksta sistemingumo, kuris būtinas siekiant įveikti nepaprastąją
padėtį.
Yra gerųjų praktikos pavyzdžių, tačiau specialistams, dirbantiems šioje srityje, jie ne visada gerai
žinomi.
Projekto tikslas - parodyti Europos pabėgėlių priėmimo sistemos būklę (Reg. Nr. 516/2014) ir
pasiūlyti šio projekto metu surinktų ir parengtų inovatyvių praktikų ir efektyvių priemonių sistemą,
kuri buvo paruošta analizuojant migrantams teikiamas integracijos į darbo rinką paslaugas.
Tyrime sukaupti kiekybiniai duomenys ir situacijos/duomenų analizė projekto partnerių šalyse,
kuriose daug prašymų suteikti prieglobstį (Vokietijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos,

Ispanijos ir Lietuvos), siekiant parengti gerųjų praktikų gaires, skirtas pabėgėlių socialinei ir darbo
integracijai pagerinti.
Pagrindinis tikslas - sukurti naujoviškas metodologijas ir priemones, skirtas prieglobsčio
prašytojams ir tarptautinę apsaugą gavusiems asmenims teikiamų socialinių paslaugų ir integracijos
į darbo rinką specialistams, kad jie galėtų veiksmingai dirbti su imigrantais, esančiais prieglobsčio
prašytojų ir pabėgėlių apsaugos sistemos centrų globoje:
- gerųjų praktikų tyrimai: įgaliojimai, kvalifikacijų pripažinimas, informacijos pasiekiamumas,
orientavimas/integracija į darbo rinką;
- specialistų, dirbančių su pabėgėliais profesinio profilio apibrėžtis ir poreikių analizė;
- specialistų, dirbančių su pabėgėliais, kompetencijų patvirtinimo priemonių nustatymas pagal
ECVET ir testavimas;
- atvirųjų švietimo išteklių (OER) bei savęs vertinimo sistemos kūrimas ir testavimas, pagrįstas
įvairialypiu mokymu;
- paruoštų rekomendacijų paskelbimas projekto internetinėje svetainėje atsisiuntimui įvairiomis
kalbomis
Šis modelis sukurtas keičiantis praktikomis tarp specialistų iš skirtingų šalių, tačiau siekiant tų pačių
tikslų: padidinti pabėgėlių įsidarbinimo galimybes.
Tarpvalstybinio aspekto pasirinkimas kyla iš projekto tikslo: projektas vykdomas Europos
lygmeniu, nes jame nagrinėjama Europinė būtinybė/problema: kokie gebėjimai šiandien yra
reikalingi Europoje specialistui, kuris dirba su migrantų integracija? Ar jis turi tinkamus įrankius?
Ar jis gali pagelbėti migrantui, susidūrus su mokslinių laipsnių ir profesinių kvalifikacijų
pripažinimo procedūrų sistema?
Tarpvalstybiškumas palengvina rezultatų sklaidą, palaikančią institucinį tvarumą ir galimą teigiamą
poveikį priėmimo sistemos Europoje vystymuisi.
Ataskaitoje bus pateikti rezultatai, gauti gerųjų patirčių tyrimo metu.
Ją sudaro 2 skyriai.
Pirmasis ataskaitos skyrius po trumpo metodologinio įvado, pristatančio tikslus, metodiką ir
naudojamas tyrimų priemones, yra skirtas kiekvieno partnerio atlikto tyrimo apie pabėgėlių
priėmimo sistemos būklę rezultatų pristatymui, t. y. tai, kas buvo padaryta kiekvienoje šalyje ir
Europos lygmeniu priėmimo centruose, ypač integracijos į darbą srityje.
Kiekvienoje partnerio šalyje egsiztuojančios orientavimo/socialinio ir darbo įtraukimo praktikos yra
išvardintos ir apibūdintos (įgalinimo būdai, galimybė gauti informacijos, patarimai ir integracijos į
darbą būdai).
Antrasis skyrius skirtas gerųjų patirčių pristatymui, su nuorodomis, palyginimais bei pritaikymo
galimybėmis.

1.2 METODOLOGIJA IR PRIEMONĖS
1.2.1 Migrantų socialinės bei integracijos į darbo rinką praktikų analizė. Apklausos tikslai.
Bendrieji apklausos tikslai yra šie:
a) paruošti priėmimo centrų bei kitų organizacijų, užsiimančių pabėgėlių socialine integracija bei
integracija į darbo rinką, informacinę kortelę,
b) nustatyti bendras charakteristikas ir pagrindinius skirtumus,
c) surinkti gerąsias praktikas, skirtas pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.
Galutinis šios veiklos tikslas yra atlikti kokybinę priėmimo sistemos apžvalgą, kurioje bus
apibūdinamos socialinės bei integracijos į darbo rinką praktikos tipologijos ir ypatybės, taikant
tinkamus būdus bei priemones šiam tikslui pasiekti.

1.2.2. Tyrimo objektas
Į tyrimą siekta įtraukti kuo daugiau žmonių, dirbančių su migrantų integracija visose projekto
partnerių šalyse:
- viešasis sektorius - specialistai, dirbantys pabėgėlių priėmimo centruose;
- privatus sektorius: asociacijos, kiti priėmimo centrai, NVO ir savanoriai.
Tyrimo dalyviai:
- 210 specialistų, dirbančių su pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų socialine integracija bei
integracija į darbo rinką.
- 60 centrų ir/arba organizacijų, dirbančių su pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų socialine
integracija bei integracija į darbo rinką.

1.2.3. Tyrimų įgyvendinimui naudotos priemonės: anketa ir tikslinės grupės
apklausa
Kiekviena organizacija atliko tyrimą savo šalyje, surinkdama informaciją ir nustatydama gerąsias
patirtis, skirtas migrantams tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu, tam, jog visas būtų galima
palyginti tarpusavyje, išskiriant geriausias. Tyrimai buvo atliekami remiantis internete prieinamų
duomenų analize, bibliografiniais ir kitais tyrimais.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti pasiekimus įvairių vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų ir
organizacijų, dirbančių su pabėgėliais ir migrantais, teikiant jiems paslaugas ir organizuojant
veiklas.
Anketa

Re.Inclusion projekto komanda sukūrė anketą, skirtą analizuoti įvairių organizacijų taikomas
pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų priėmimo patirtis.
Pirmoji anketos dalis susijusi su organizacijos tipu ir dydžiu bei apklausiamo asmens vaidmeniu
organizacijoje. Anketoje taip pat buvo pateikti klausimai apie specialistų teikiamas paslaugas.
Pagrindinė anketos dalis ta, kurioje apklaustasis turėjo nurodyti 3 gerąsias patirtis srityje, kurioje jie
dirba. Kiekviena organizacija turėjo apklausti 35 dalyvius.
Anketa (1 priedas) leido kokybiškai ir kiekybiškai rinkti duomenis apie 3 pagrindines migrantų
priėmimo ir socialinės įtraukties bei integracijos į darbo rinką sritis:
- įgalinimo būdai,
- prieiga prie informacijos,
- orientavimo metodai ir socialinės integracijos ir integracijos į darbo rinką metodai.
Klausimynas daugiausia buvo sudarytas iš kelių atsakymų pasirinkimo klausimų.
Aptartos šios sritys:
• Priėmimo centro aprašymas ir organizacinės charakteristikos: vardas, registro duomenys,
operatorių skaičius, veikla, priimamų pabėgėlių skaičius ir kt.;
• Veiklos sritys ir konkreti veikla, skirta pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, ypač atsižvelgiant
į teisių suteikimo būdus, prieigą prie informacijos ir socialinių bei įtraukties į darbą būdus;
• Darbo priemonės ir metodika;
• Su vykdoma veikla susijusios problemos;
Anketa įgalino surinkti svarbius duomenis siekiant suprasti priėmimo centrų organizacinius
ypatumus, taikomas priėmimo praktikas, ten dirbančių specialistų įvairovę, konkrečius įgūdžius,
reikalingus kiekvienos srities tinkamai veiklai užtikrinti.
Kiekybiniu požiūriu, siekiant užtikrinti gautų rezultatų patikimumą, partnerystė nusprendė
patvirtinti CAWI (kompiuterinės internetinės apklausos) metodiką, kuri leido pateikti anketas
internetu. Tokiu būdu sumažinti tyrimo kaštai bei greitai ir efektyviai gauti duomenys. Be to, šiuo
metodu surinkti duomenys daug paprasčiau gali būti klasifikuojami ir analizuojami.

Tikslinės grupės apklausa

Tikslinės grupės apklausa naudota kaip priemonė, papildanti internetinę apklausą ir bibliografinį
tyrimą. Tikslinių grupių apklausos metu aptartos priėmimo ir socialinės įtraukties patirtys bei kita
šiam projektui naudinga informacija.
Tikslinės grupės apklausoje dalyvavo skirtingi specialistai, tiek dirbantys su pabėgėliais ir
migrantais, tiek savanoriai, padedantys šioje srityje. Tokiu būdu siekta nustatyti gerąsias patirtis.
Apklausos dalyviai ir jų profesinė patirtis labai skirtingi: nuo savanorių darbuotojų iki profesionalų.
Net tarp profesionalių darbuotojų kvalifikacija ir profesinės veiklos patirtis skiriasi. Dalyvių
išsilavinimas taip pat apėmė kuo įvairiausias sritis: nuo politinių mokslų, socialinės pedagogikos,
psichologijos, kultūros, vokiečių mokytojo iki įvairiausių kitų mokslų. Tokie rezultatai tik
patvirtina, kad šioje srityje nėra sistemingų studijų, kurios ruoštų būtent šios srities darbuotojus.
Pirmame susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimui, ko reikia pabėgėliams ir kaip
specialistai galėtų dirbti kuo efektyviau. Šio susitikimo tikslas - paskatinti susitikimus tarp įvairių
specialistų bei pabėgėlių, siekiant pagerinti jų darbo padėtį, naudojant veiksmingus ryšius.
Dirbantiems šioje srityje labai svarbu keistis patirtimi ir žiniomis tam, jog būtų galima dirbti
efektyviau.
Tikslinės grupės apklausos dėka pasiekta tokių rezultatų:
• pasidalinta kiekvienoje projekto partnerio šalyje egzistuojančiomis gerosiomis patirtimis
socialinės bei integracijos į darbo rinką srityse;
• identifikuotos gerosios socialinės ir darbo įtraukties patirtys, kurias taiko specialistai, dirbantys su
pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais;
• ruošiami atsakingi specialistai, jie motyvuojami mokytis ir įgyti konkrečių profesinių įgūdžių,
reikalingų darbui su pabėgėliais.

1.3 PRAKTIKŲ, TAIKOMŲ SOCIALINEI INTEGRACIJAI IR INTEGRACIJAI Į DARBO
RINKĄ, APIBŪDINIMAS

1.3.1 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką
ITALIJOJE, analizė
Priėmimo ir socialinės įtraukties bei integracijos į darbo rinką apibūdinimas
Italijoje migrantų priėmimo sistema numato daug organizacinių procesų ir skiriasi nuo pirmojo bei
antrojo priėmimo.
Pirmasis priėmimas prasideda, kai migrantai pasiekia Europos Sąjungos sienas: šiame etape
taikomos visos procedūros, susijusios su migrantų identifikavimu ir jų prieglobsčio prašymais.

Antrasis priėmimas apima visas priemones, skirtas pabėgėlio ar prieglobsčio prašytojų socialiniam
ir darbo įtraukimui į priimančiąją šalį.
Hotspot - atsirado kaip identifikavimo centrai išlaipinimo zonose (kadangi pagal Europos
imigracijos darbotvarkę, nuo 2015 m. migrantai turi būti suskirstyti į pabėgėlių ir ekonominių
migrantų grupes). Italijoje „Hotspots“ programos buvo naudojamos „ribų mažinimo programoje“
(pvz., Taranto „Hotspot“).
CAS - neeiliniai priėmimo centrai, atsiradę siekiant išspręsti įprastininiuose priėmimo centruose
vietų trūkumo problemą. Šiandien jie yra įprasti priėmimo centrai ir priima 70% pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų Italijoje. Paprastai migrantai ribotą laiką lieka CAS, kol jie gali būti perkelti į
antrus priėmimo centrus.
Šiuos centrus individualizuoja prefektūros, naudodamosi socialiniais kooperatyvais, asociacijomis ir
viešbučiais, vadovaudamiesi fiksuotomis viešųjų sutarčių perdavimo procedūromis ir teritorinio
organo leidimu mieste, kuriame yra centrinė būstinė.
Humanitariniai praėjimai - naujas priėmimo būdas, kuris šiuo metu nėra tinkamai reguliuojamas
teisiniu ir finansiniu požiūriu. Pagal šią sistemą migrantai gali nekirsti jūros, nes jie yra „paimami“
rizikos zonose. Sukurti humanitariniai praėjimai Libane (padėti Sirijos žmonėms) ir kai kuriose
Irako vietose. Šie projektai ypač susiję su nepalankioje padėtyje esančiais žmonėmis, šeimomis ir
sergančiais žmonėmis. Dėl šios priėmimo rūšies Italijos vyriausybė suteikia humanitarinę vizą
pabėgėliams ir sprendžia biurokratines problemas su kompetentingomis Libano institucijomis.
SPRAR - prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsaugos sistema, struktūrinių vietinių įstaigų tinklas,
kuriam padeda vietos asociacijos, naudojančios nacionalinį prieglobsčio politikos ir paslaugų fondą
(Fnpsa), siekiant įgyvendinti integruotus priėmimo projektus, skirtus tarptautinės apsaugos
prašytojams, pabėgėliams. SPRAR sistema buvo sukurta 2001 m. Ji leidžia plėtoti priimančiųjų
specialistų specifinius įgūdžius ir kompetencijas. SPRAR projektai aprūpina maistu ir namais, taip
pat teikia paslaugas, skirtas gerinti integraciją, pavyzdžiui, kalbų ir kultūros srityse, italų kalbos
kursai, mokymai ir profesiniai kursai, konsultavimas ir teisinė pagalba. Paramos gavėjai paprastai
dalyvauja SPRAR projekte šešis mėnesius, bet pirmojo laikotarpio pabaigoje jie gali paprašyti, kad
jie dalyvautų dar 6 mėnesius. Bet kuriuo atveju, priėmimas yra garantuotas iki galutinio teritorinės
komisijos sprendimo arba, jei prašymas pateikiamas, iki galutinio sustabdymo ir (arba) pirmosios
instancijos ieškinio apibrėžimo. Taigi šiuo metu Italijai reikia didelių priėmimo centrų, kurie gali
susidurti su daugybe išlaipinimo vietų, be to, turi pagerinti ir sustiprinti antrąją priėmimo sistemą.
2016 m. rugpjūčio 10 d. vyriausybės nutarimu nustatyta, kad SPRAR negali būti finansuojama
periodiniais pranešimais, o nuolatinėmis lėšomis pagal nacionalinę akreditavimo sistemą ir
prieinamumą. Galiausiai praėjusių metų spalį Vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad kai
savivaldybė įeina į SPRAR projektą, jos CAS bus sumažinta ir ji taip pat gaus 500 eurų per metus
už kiekvieną jos teritorijoje apgyvendintą asmenį.

Socialinės ir darbo įtraukties praktikos analizė
Apklausoje dalyvavo antrųjų priėmimo centrų specialistai. Taigi dalyvaujantys specialistai
daugiausia dirba SPRAR projektuose, nes tai yra etapas, kuriame galima rasti struktūrizuotą
praktiką, skirtą migrantų integracijai. Pagrindinis tyrimo tikslas - išanalizuoti pagrindines Italijos
priėmimo patirtis, skirtas pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.
METHODOLOGICAL NOTE
1

Survey conducted by:

Datacontact S.r.l.

Customer:

Studio Risorse/Il Sicomoro Soc. Coop.

Goal:

To analyze reception practices addressed to refugees and asymul seekers and realized
by operators

Kind of Survey:

Online quantitative survey

Involved centers:

Local bodies in Database

Involved people:

27 useful cases

Survey period:

March2017

Used methodology:

Self completed interviews supported by CAWI System

(Computer Aided Web Interview)

Apklausoje dalyvavo 75 operatoriai. 31 iš jų dalyvavo apklausoje, užpildydami internetinį
klausimyną, o 4 iš jų dalyvavo apklausoje, užpildydami klausimyną tiesiogiai.
Sąrašas apklaustųjų, užpildžiusių anketas
2

Dalyviai yra socialiniai kooperatyvai (51,9%) ir asociacijos (22,2%), susiję su savivaldybe (81,5%).
Vietos įstaigų vaidmuo yra labai svarbus, nes jame kalbama apie teritorinės mikropolitinės socialinės
intervencijos politikos, skirtos apsaugoti ieškančius asmenis, planavimą. Savivaldybės turi galimybę
kartu su valdymo centrais sukurti socialinės apsaugos sistemą, kuri galėtų patenkinti naujus
poreikius.
Priėmimo srityje specialistų turima patirtis yra nuo 0 iki 17 metų, vidutiniškai 8,5 metų.

Apklaustųjų profilis
3

Avarage

: 8,5
years

Organizacinė sistema
Kalbant apie bendrą organizacinę sistemą, apklausa parodė, kad vyriausybės finansavimas yra
pagrindinis finansavimo šaltinis, kuriuo naudojasi apklaustieji centrai, kad galėtų teikti paslaugas
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.
Tik 11,1 proc. taip pat finansuojamos regioninių institucijų, pvz., bažnyčios ar Europos Sąjungos.

Where does your organization get Resources of funding for the provision of services for refugees? - Possibility of
MULTIPLE ANSWER 5
N=27
Measure %

Apklaustieji palaiko FORMALIUS ryšius su vietiniu tinklu (85,2%) ir ypač su:
- savanorių asociacijomis,
- mokymo centrais,
- sporto asociacijomis.
SPRAR projektai vyksta konkrečioje teritorijoje, todėl visada stengiamasi sukurti teritorinius
tinklus, kuriuos galima sustiprinti oficialiais susitarimais.
Tačiau neoficialus tinklas taip pat yra labai svarbus vietos lygmeniu (96,3%), o tai yra kasdieninė
veikla, paslaugos ir programos. Neoficialus tinklas ypač susijęs su:
- policija,
- bendrojo registro biuro veikla,
- sporto asociacijomis.

Existing FORMAL Agreements with the local net
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 6
N=27
Measure %

Existing NOT FORMAL Agreements with the local net
- Possibility of MULTIPLE ANSWER –
7

N=27
Measure %

SPRAR stengiasi suderinti baimę ir riziką, žinias ir galimybes. SPRAR naudojamos įvairios
priemonės, kurias įgyvendina specialistai, turintys naujų įgūdžių ir galintys nulemti visuomenės
pokyčius.
Centrai, kuriuose buvo atlikta apklausa, vidutiniškai turi 13,5 specialisto.
Iš viso apklausoje dalyvavo 27 organizacijos, kuriose dirba 362 specialistai:


Priėmimo specialistai (28,2%)



Administracijos specialistai (10,8%)



Tarpininkai (9,4%)



Mokytojai (7,7%)

Specialistų užimamos pareigos

Kai kuriose pozicijose darbas yra gerai struktūrizuotas, gerai žinomas profesinis vaidmuo
(tarpininkas, psichologas, socialinis asistentas). Tiesą sakant, pozicija „priėmimo specialistas“ yra
pernelyg bendro pobūdžio ir neapibrėžia tikslios užduoties. Tyrimas rodo, kad centruose jie dažnai
naudoja šią sąvoką, net jei kalbama apie žmones, kurie atlieka skirtingus vaidmenis.

Vadovavimas, pagalba surandant būstą, integracijos veiklų planavimas ir įgyvendinimas yra tik
nedidelė dalis šių specialistų užduočių.
Tai naujas profilis, kuriam itin svarbus profesionalumas.

Number of OPERATORS of the STAFF
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N=27
Measure
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NOTE: In this table it’s shown the distribution of 362 operators that work in 27 Centers according to their job contract.

Užimamos pareigos
9

N=362
Measure %

NOTE: In this table it’s shown the distribution of 362 operators that work in 27 Centers according to their role.

Kalbant apie profesinius ryšius tarp organizacijų ir jų darbuotojų, aišku, kad SPRAR sistema
atvėrė platų darbo galimybių spektrą, o duomenys parodė, kad šios galimybės yra gana tvirtos.
Paprastai numatytos specialistams neterminuotos darbo sutartys (68,8%), o vidutinė patirtis šioje
srityje yra nuo 1 iki 5 metų (53,9%).
Beveik 30 proc. apklaustų žmonių pareiškė, kad dirba be savanorių.
Savanoriai dažniausiai dirba šiose srityse: integracijos projektai, kalbinis ir profesinis mokymas.
Darbo sutarties pobūdis
10

N=362
Measure %

NOTE: In this table it’s shown the distribution of 362 operators that work in 27 Centers according to their job
contract.
Turima patirtis darbe
11

N=362
Measure %

Savanorių koordinuojamos veiklso
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 12

N=27
Measure %

Darbo sutarčių analizė suteikia mums galimybę atsižvelgti į darbuotojų darbo kokybę.
Po kelerių metų darbo grupė paprastai stiprina save ir kuria naujas ir geresnes darbo metodikas, kad
galėtų teikti paslaugas. Darbo stabilumas yra glaudžiai susijęs su geresne bendra organizacija, kuri
galėtų tinkamai reaguoti į naujus poreikius. Be to, pagerina „profesionalaus trečiojo sektoriaus“,
kuris yra labai svarbus, plėtrą.
Priėmimo praktikos
Svarbiausia apklausos dalis - pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams teikiamos paslaugos. Toliau
pateikiamoje diagramoje pateikiamos pagrindinės paslaugos, kurias teikia apklaustieji specialistai,
ir jų naudojamos priemonės.
Psicho-socialinės sveikatos priežiūros paslaugos itin svarbios šioje srityje. Tiesą sakant, specialistai
turi naudoti visą mokslinių tyrimų sistemą, siekdami sumažinti trauminį kelionės patirties poveikį,
pabėgimą, asmeninį potyrį iki atvykimo į priimančiąją šalį, ir taip pagerinti integracijos projektus.
Specialistai turi sukurti „tiltą“ tarp labai skirtingų socialinių situacijų. Norėdami tai padaryti, jie turi
naudotis įvairiomis žiniomis, įgūdžiais, paslaugomis, įrankiais, metodikomis ir t. t. Etnopsichiatrijos tyrimų evoliucija rodo šios veiklos sudėtingumą ir poreikį plėtoti bendras darbo sritis.
Duomenys apie bendrus namus (51,9%) daugiausia susiję su nelydimų nepilnamečių priėmimu.
Hat are the main services addressed to refugees and asylum seekers concerning the RECEPTION area
- Possibility of MULTIPLE ANSWER -
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N=27
Measure%

Dažniausiai naudojamos metolodogijos bei priemonės:
1. Psichologinė pagalba (100%)
2. Lingvistinės ir kultūrinės paslaugos (96,3%)
3. Specialistų teikiamos paslaugos (92,6%)
Concerning the RECEPTION area, what are the methodologies and tools
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 15

N=27
Measure%

Pagrindinės problemos priėmimo srityje, anot specialistų:
1. Negebėjimas prisitaikyti prie taisyklių (59,3%)
2. Kalba ir kultūra (51,9%)
3. Priešiškas vietinių žmonių nusiteikimas (37%)

Please describe the main problems concerning the realization of RECEPTION services
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 16

N=27
Measure%

Duomenys apie vietos gyventojų opoziciją tik patvirtina būtinybę sukurti socialinę struktūrą, kuri
padėtų žmonėms suteikti kuo daugiau žinių, sumažinančių jų baimes. Šiuo požiūriu turi būti rastas
ryšys tarp priemonių ir rezultatų operatyviniuose sprendimuose, skirtuose pabėgėlių pripažinimui ir
aktyviam jų dalyvavimui. Tokiu būdu pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai gali tapti savarankiškai
teikiamų paslaugų plėtros veikėjais.

Mokymai
Kalbant apie pabėgėliams bei prieglobsčio prašytojams teikiamus mokymus, apklaustieji paminėjo:
- centruose organizuojamus kalbos kursus (92,6%)
- prieigą prie nuolatinio vietinio centro teikiamų paslaugų (88,9%)

What are the main services addressed to refugees and asylum seekers concerning the TRAINING area?
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 18

N=27
Measure%

Dažniausiai organizuojami tiesioginiai mokymai, bet pasitaiko ir kita forma:
1. Internetiniai kursai (7,4%)
2. Laboratorijos (7,4%)

Concerning the TRAINING area, what are the methodologies and tools?
- Possibility of MULTIPLE ANSWER
19

N=27
Measure%

Pagrindinės problemos italų kalbos mokymo srityje, su kuriomis susiduria apklaustieji:
1. Nevienodos pradinės žinios/ skirtingas besimokančiųjų lygis (88,9%).
2. Integracinės problemos dėl kultūrinių skirtumų (25,9%).
3. Kitų veiklų pradžia, kuri apsunkina kalbos kurso planavimą (22,2%).
Please describe the main problems concerning the realization of TRAINING services
- Possibility of MULTIPLE ANSWER20

N=27
Measure%

Mokymai yra viena iš svarbiausių sričių siekiant įgyvendinti pagrindinius tikslus šioje srityje.
Daugeliu atvejų specialistai yra atsakingi už italų kalbos kursų planavimą ir įgyvendinimą
centruose. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos diagramos, viena iš pagrindinių problemų - kultūriniai
skirtumai tarp „studentų“, kurie turi dalyvauti tame pačiame kurse, bet yra kilę iš labai skirtingų
šalių (religija, kultūra, kalba, tradicija ir pan.). Dėl šios priežasties labai svarbu parinkti tinkamus
metodus bei priemones mokymui. Tai dar vienas iššūkis, bet tuo pačiu ir galimybė pagerinti
priėmimo sistemą.

Teisinės praktikos
Teisinės pagalbos srityje visi apklaustieji specialistai paskelbė, kad jie teikia teisinių konsultacijų
paslaugas, ir daugelis jų taip pat teikia paramą dėl galimybės naudotis paslaugomis (92,6%) ir
suteikia visą reikiamą informaciją (81,5%). Tai dar viena svarbi pabėgėlių centrų veiklos sritis.
Geras šių paslaugų valdymas yra labai svarbu, nes jis didina pabėgėlių informuotumą, kai juos turi
tikrinti teritorinė komisija. Suteikus tinkamą teisinę pagalbą, jie gali pateikti informaciją apie savo
praeitį ir paaiškinti, kodėl jie prašo apsaugos kitoje šalyje. Jei gavėjai jau gavo apsaugą, juridinis
operatorius jam teikia teisines gaires dėl priimančiosios šalies teisinės sistemos. Tokiu atveju
specialisto užduotis yra padėti gavėjui suprasti sudėtingas teises ir pareigas, paaiškinti jam įvairias
funkcijas, vietinės sistemos ypatumus.
What are the main services addressed to refugees and asylum seekers concerning the LEGAL area?
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 22

N=27
Measure%

Toliau pateiktoje diagramoje parodyti dažniausiai naudojami teisinių paslaugų teikimo metodai ir
priemonės.
Kultūrinis tarpininkavimas ir tiesioginė pagalba (92,6%) yra esminiai, nes teisinė priimančiųjų šalių
sistema dažnai yra labai sudėtinga. Dėl šios priežasties gavėjas gali pasiekti visišką teisinę
autonomiją tik po daugelio laiko. Tokiu atveju specialistų darbas yra labai svarbus, tačiau taip pat
svarbus yra vietos organizacijų ir specialistų tinklas. Tiesą sakant, jie yra labai svarbūs siekiant
pradėti peticijas, kad būtų galima atsakyti į Komisijos sprendimą.
Tarptautinės apsaugos prašymo prieinamumas ir parama taip pat yra labai svarbūs (88,9%).
Concerning the LEGAL area, what are the methodologies and tools?
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 23

N=27
Measure%

Pagrindinė problema teisinėje srityje, anot apklaustųjų, yra laikas skirtas peticijai (85,2%).

Please describe the main problems concerning the realization of LEGAL services
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 24

N=27
Measure %

Profesinis mokymas ir darbo įtraukimas
Kalbant apie integracijos į darbo rinką paslaugas, visi apklaustieji specialistai nurodė, kad jas teikia.
66,7 proc. jų jas teikia tiesiogiai, o 33,3 proc. vadovai paveda kitoms įstaigoms ar centrams (ypač
darbo agentūroms, įdarbinimo tarnyboms).
Do you provide work inclusion services?
26

N=27
Measure%

Is the service provided by the center?
27

N=27
Measure%

Please precise the Body that manages the service
- Possibility of MULTIPLE ANSWER N=9
Measure %

Dažniausiai naudojamos priemonės integracijos į darbo rinką srityje:
1. Gyvenimo aprašymas (100%)
2. Praktika (96,3%)
3. Kompetencijų žemėlapis (85,2%)
What are the TOOLS that you use in order to support the work inclusion?
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 28
N=27
Measure%

Go to the
questions about
Self-employment

Go to the questions about
Matching
with

companies

Taip pat svarbu pabrėžti savarankiškai dirbančių priemonių naudojimo trūkumą: juos naudoja tik
18,5% operatorių. Tai ypatinga priemonė, kuriai dažnai reikia viešojo finansavimo ir kuri
paprastai sukuria žinių plėtrą.
Pagrindinės problemos, susijusios su paslaugų teikimu šioje srityje, yra susijusios su:
- darbo galimybių trūkumais prieglobos teritorijose (85,2%),
- netinkamais pabėgėlių profesiniais įgūdžiais pagal vietos darbo rinkos poreikius (70,4%),
- su dokumentais susijusios problemos (48,2%).
Please describe the main problems concerning the realization of WORK INCLUSION services
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 29
N=27
Measure%

Dažniausiai naudojamos darbo sutarčių tipologijos yra stažuotės, kurių trukmė nuo 2 iki 6
mėnesių, o pagrindinė darbo įtraukimo sritis – turizmo ir maisto paslaugos.
Pasibaigus priėmimo projektui pasirašoma tik 27,8 proc. darbo sutarčių.
36,3% paramos gavėjų palieka projektą (40,8% 2016 metais) dėl teritorinės integracijos.
(question addressed to who declared to use Matching with companies as tool of work inclusion)
Typology of work inclusion job contract
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 30

N=13
Measure %

(question addressed to who declared to use Matching with companies as tool of work inclusion)
Average duration of contract

(question addressed to who declared to use Matching with companies as tool of work inclusion)
Main branch of inclusion
- Possibility of MULTIPLE ANSWER 31
N=13
Measure %

(question addressed to who declared to use Matching with companies as tool of work inclusion)
Avarage of job contracts that continue after the end of reception project

(question addressed to who declared to use Self-employment as tool of work inclusion)
Are public grants available to support Self-employment?
32
N=5
Measure %

Which ones?
N=2
Measure %

(question addressed to who declared to use Self-employment as tool of work inclusion)
What are the results of Self-employment?
33
N=5
Measure%

Pirmiau pateikti duomenys suteikia mums galimybę pagalvoti apie projektų naudingumą. Tyrimas
parodė, kad kiekviena sritis turi savo užduotis, ir tos užduotys turi būti įgyvendintos tam tikruose
socialinio ir darbo įtraukimo proceso etapuose. Labai svarbus yra užduočių realizavimo laikas.
Pavyzdžiui, jei stažuotė prasideda integracijos proceso pabaigoje, naudos gavėjai gali užbaigti
integracijos kelius su konkrečiomis ir realiomis priemonėmis.
Norėdamas realizuoti užduotis, specialistas turi žinoti visą projektą: tik geras darbas leidžia sukurti
veiksmingas operacines priemones, kurios galėtų suteikti plačią individualių procesų apžvalgą

Paskutinė skiltis – Naudos gavėjai
Aptariant antrųjų priėmimo projektų naudos gavėjų bendrąsias charakteristikas, apklausa parodė,
kad per pastaruosius 3 metus išaugo priimamų naudos gavėjų skaičius. Nuo 46,7 proc. (vidutiniškai)
2014 metais iki 67,7 proc. 2016 metais. Nacionalinė tendencija yra tokia pati, tiek pabėgėlių
statuso, tiek apsaugos prašymų atžvilgiu. 2014 m. buvo 64000 prašymų, o 2015 m mėnesius 84000 prašymų.

Number of beneficiaries in the centres and their typology in the last 3 years?
35

2014
Medium
number
beneficiaries:

2015
of
Medium number of beneficiaries:

Medium number of beneficiaries:

56,3

68,7

46,7
Measure %

2016

Measure %

Measure %

2016 metais naudos gavėjai, buvo suskirstyti atsižvelgiant į suteikto leidimo gyventi pobūdį:
o Pasikartojantis
o Humantariniai leidimai
o Papildomas
o Pabėgėlio statusas
o Nelydimi nepilnamečiai
Tarp migrantų dauguma 16-30 metų vyrų (69,8%), atvykusių iš Nigerijos (21,7%), Pakistano
(11,7%), Gambijos (11,5%), Afganistano, Malio, Senegalo, Bangladešo, Dramblio Kaulo kranto,
Somalio ir kt.
Typologies of beneficiaries in the year 2016 (Gender/ Age)
36
Medium number of
beneficiaries

68,7
Measure %

Typologies of beneficiaries in the year 2016 (Nationality)
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Medium number of
beneficiaries
68,7
Measure %

Gana, Gvinėja, Liberija,
Marokas, Irakas, Togas,
Sirija ir kt.

Vidutiniškai centre praleidžiamos 275 dienos.
Centras paliekamas (40,8 iš apgyvendintų žmonių 2016 m.) dėl šių priežasčių:
Baigiasi terminas (36,8%)
Integracija (36,3%)
Atsisakymas (25,3%)

Please indicate the average permanence in the centre (in 2016 year)
38

Number of beneficiaries that left the centre for (in 2016 year):
Medium number of
beneficiaries that left the
center: 40,8
Measure %

Panašios tendencijos stebimos ir kai kuriose kitose apklausoje dalyvavusiose šalyse, tačiau ne
visose.

1.2.2 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką
Vokietijoje, apibūdinimas
Įvadas
Federalinis migracijos ir pabėgėlių biuras renka duomenis apie prieglobsčio prašytojus ir
dabartinę prieglobsčio prašymų būklę. 2017 m. kovo mėn. Vokietijos valdžios institucijoms buvo
pateikta 20136 prieglobsčio prašymų, iš kurių 18081 buvo pradinės paraiškos. Apskritai
praėjusiais metais prieglobsčio prašymų skaičius sumažėjo maždaug 60 %.
Per pastaruosius 3 mėnesius pabėgėliai daugiausia atvyko iš Sirijos, Afganistano ir Irako bei
Eritrėjos. Prieglobsčio politiką veikia federaliniai įstatymai ir valstybės įstatymai. Taigi
kiekviena federalinė sritis yra atsakinga už tam tikrą prieglobsčio prašytojų skaičių. Tai taip pat
lemia skirtingą praktiką skirtingose federalinėse šalyse.
Dėl to svarbu išsiaiškinti priėmimo, švietimo ir mokymo patirtis, integruojant į darbo rinką (2017
m. Federalinis migracijos ir pabėgėlių biuras).
Priemonės ir metodai
Norint pasiekti O1-A3 veiklos tikslą, GLL įvykdė darbo plane numatytus veiksmus. Naudoti šie
metodai bei priemonės, kad gautume gerosios patirties rezultatus O1 ataskaitai:
1. Ankstesnių projektų gerosios praktikos ataskaitų analizė.
2. Tikslinės grupės apklausa.
3. Anketų apie gerąją patirtį paskirstymas.
Tikslas - išsiaiškinti „gerąsias patirtis“ Vokietijos vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų ir
organizacijų, dirbančių su pabėgėliais ir migrantais, veiklose ir paslaugose.
GLL turi ilgametę patirtį dirbant su pabėgėliais ir migrantais. Taigi „GLL“ įtraukė ir savo
komandos bei partnerių patirtis bei žinias, taip pat buvo naudoti „Re.Inclusion“ projekto metu
atlikti tyrimai.
Tikslinės grupės apklausa
Viena iš priemonių, norint išsiaiškinti gerąsias praktikas tarp skirtingų specialistų, dirbančių su
pabėgėliais ir migrantais, buvo sukurti tikslinę grupę iš skirtingų nuolatinių ir savanorių
darbuotojų prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių socialinės integracijos srityje. 2017 m. vasario 8
d. GLL pakvietė įvairius dalyvius į pirmąjį susitikimą. Susitikime dalyvavo 12 skirtingų žmonių
iš 9 skirtingų organizacijų ir institucijų.
Susitikime dalyvavo šios institucijos ir organizacijos:
1) Haus Pax, Vilshofen (Jaunimo centras nelydimiems nepilnamečiams)
2) Caritasverband Diozöse, Passau ( Caritas – katalikų bažnyčios)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wirtschaftsforum Passau (verslo forumas)
Bfz Passau (Bavarijos profesinio ir verslo mokymo institutas)
Agentur für Arbeit (įdarbinimo agentūra)
Jugendamt, allgemeiner Sozialdienst (Passau miesto gerovės tarnyba)
Stadt Passau (Miestas Passau)
Amnesty International (Žmogaus teisių organizacija, teikianti bendrus teisinius
patarimus pabėgėliams)

Dalyviai ir jų profesinė patirtis labai skirtinga: nuo savanorių iki pilnos darbo dienos
profesionalų. Net ir profesionalių darbuotojų kvalifikacija ir profesinė darbo patirtis skyrėsi.
Dalyvių išsilavinimas taip pat apėmė platų spektrą: politologijos, socialinės pedagogikos,
psichologijos, kultūros pramonės, vokiečių kalbos mokytojo. Be to, rezultatai patvirtina, kad
šioje darbo srityje nėra sistemingos kvalifikacijos, rengiant būsimus šios srities darbuotojus dėl
konkrečių darbo su pabėgėliais problemų.
Pirmajame susitikime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas klausimui, ko reikia pabėgėliams, ir
kur specialistai turi dirbti. Šio susitikimo tikslas buvo pradėti reguliarius tinklo susitikimus, kad
GLL galėtų susieti daugelį aktyvių veiklos vykdytojų su pabėgėliais, kad padėtų pagerinti jų
darbo situaciją veiksmingai bendradarbiaujant. Šioje srityje labai svarbu dalintis patirtimi ir
žiniomis, kad būtų galima dirbti efektyviau.

1. Susitikimo su tiksline grupe rezultatai
Išvados dėl gerųjų patirčių:
a. Žinios apie esamą infrastruktūrą
Išsami informacija apie esamas institucijas ir organizacijas bei jų uždavinius ir atsakomybes.
Visuomenei: internetu teikiamos paslaugos ir GLL integracijos vadovas.
Organizacijose:
- Visų regiono organizacijų pavadinimų ir telefonų numerių sąrašas.
- Reguliarūs tinklo susitikimai siekiant atnaujinti informaciją ir kontaktinius duomenis.
- Išsami informacija apie tai, kas turi teisę lankytis integracijos ir kalbos kursuose.
- Išsami informacija apie tai, kuri organizacija už ką atsakinga.
Buvo pranešta, kad bendradarbiavimas ir keitimasis žiniomis šiuo metu veikia aptariant
konkrečius atvejus telefoninių pokalbių metu.
Informacijos teikimo metodika galėtų būti informacijos teikimas remiantis įvairiais pavyzdžiais.

b. Žinios apie kasdienines problemas
1. Kaip rasti butą, atidaryti banko sąskaitą, sukurti mokesčių deklaraciją ir t. t.
2. Teikti šią informaciją per savanorius pabėgėlius, kurie jau susidūrė su šiais iššūkiais.
o Sudėtingų pabėgėlių problemų sprendimas
Pasirengti pabėgėliams jų išsiuntimui į savo šalį - suteikti jiems perspektyvą formuojant jų
įgūdžius ir išteklius.
Prijungimo vieta savo šalyje, pvz., adresai ir organizacijos, sutelkiant dėmesį į įgūdžius,
kuriuos jie gali „parsivežti namo“, ypač mokymus.
Narkotikų vartojimas - bendradarbiavimas su atsakingais už narkotikų prevenciją biurais
Radikalizmas
Prevencija naudojantis internetu teikiama informacija - oficialių dalykų specialistų
atsakymas į pabėgėlių darbuotojų klausimus.

Žinios apie konkrečius pabėgėlių ir su jais dirbančių specialistų poreikius regione
- konkrečios regioninės srities poreikių tyrimas
Integracijos vadovo paskirstymas
- nemokamai, spausdinta versija ir prieinama atsisiuntimui internetu;
- vietine kalba; asmenims, norintiems pasiekti didesnę auditoriją, ypač pabėgėlių
tarpe, numatomas vertimo į skirtingas kalbas variantas.
Įvairi informacija apie organizacijų pasiūlymus ir bendros žinios apie visus pabėgėlių darbo ir
kasdieninio pabėgėlių gyvenimo aspektus
- Bendros žinios ir teisiniai aspektai, ypač savanoriams ir neturintiems patirties
pabėgėliams;
- Kalbų mokymas - įvairios medžiagos apie kalbų mokymą teikimas (mokomoji
medžiaga, savarankiško darbo internetinės svetainės, kalbų mokymą teikiančių
organizacijų kontaktiniai duomenys);
- Darbo paieška;
- Vokietijos darbo rinkos aprašymas ir organizacijų, teikiančių pagalbą, apžvalga.
- Kasdienis gyvenimas (vadovas, kaip rasti butą, informacija apie sveikatos sistemą
Vokietijoje, informacija apie tarpasmeninius santykius ir kultūrą Vokietijoje ir
dominuojančiose šalyse, taip pat tarpkultūrinį mokymą, pabėgėlių poilsio ir kultūrinės
veiklos šioje vietovėje apžvalga).

1. Specialistų, dirbančių su pabėgėliais ir migrantais, apklausa
GLL, bendradarbiaudama su organizacijomis partnerėmis, sukūrė klausimyną, kuris buvo
platinamas įvairiose Vokietijos vietovių organizacijose. Apklausa buvo atlikta naudojant
„SurveyMonkey“.
Kaip žinome iš patirties, specialistai, kurie dirba su pabėgėliais, paprastai turi didelį darbo krūvį,
tad norėta kuo greitesnės ir konkretesnės apklausos. Nepaisant to, susisiekėme su daugeliu
organizacijų ir platinome klausimyną daugeliui partnerių, su kuriais dirbome kartu anksčiau,
tačiau buvo sunku gauti 35 užpildytus klausimynus. Mes taip pat stengėmės ne tik gauti
savanoriškai dirbančių dalyvių atsakymus, bet ir dalyvių, kurie dirba visą darbo dieną su
pabėgėliais, kad surinktume platesnį atsakymų spektrą.
1. Anketų rezultatai:
a. Organizacijos tipas (atsakė 36 dalyviai)
- NFP-CULT: kultūrinės organizacijos (3)
- NFP-ASC: ne pelno siekianti organizacija (5)
- NFP-NGO: ne pelno siekiančios, nevalstybinės organizacijos (4)
- NFP-OVOL: ne pelno siekiančios saavanorių organizacijos (9)
- PUB-LOC: valstybės pareigūnai (8)
- EDU-UNIV: universitetas (2)
- EDU-SCHVoc: profesinės mokyklos (1)
- kita (1)
Trys dalyviai neatsakė į šį klausimą.
Tik dvi organizacijos nurodė, jog jos siekiančios pelno, o 31 nurodė, jog yra ne pelno siekiančios
organizacijos.
-

b. Organizacijų finansavimas
Valstybinės lėšos (20)
Lėšos iš skėtinės organizacijos
c. Organizacijos dydis
Darbuotojų skaičius (atsakymus pateikė 35)
 1-20 (17)
 21-50 (4)
 51-250 (6)
 251-500 (3)
 501-2000 (4)

d. Klientų skaičius (atsakė 33)
 0 (1)
 1-20 (5)
 21-50(8)
 51-250 (7)
 1-20 (5)
 21-50(8)
 51-250 (7)
 251-500(5)
 501-2000 (4)
 2001-5000 (1)
 >5000 (2)
e. Etapai:
-

Pirmasis etapas: prieglobsčio procedūros metu (19)
Antrasis etapas: po prieglobsčio procedūros (13)
f. Organizacijų veikla

- 15 organizacijų dirba vietos lygmeniu
- 11 organizacijų dirba regioniniu lygmeniu
- 2 organizacijos dirba nacionaliniu lygmeniu
- 3 organizacijos dirba Europos lygmeniu
- 1 organizacija dirba tarptautiniu lygiu
- 4 dalyviai neatsakė į klausimą
g. Organizacijų teikiamos paslaugos (atsakė 28)
- Apgyvendinimas (12)
- Maistas (11)
- Drabužiai (13)
- Sveikatos priežiūra (5)
- Finansinė parama (9)
- Teisinė konsultacija (10)
- Kalba (19)
- Informacijos agentūra ir perdavimas (21)
- Įdarbinimas ir konsultavimas (13)
- Švietimo paslaugos (15)
- Prieigos prie švietimo sistemos tarpininkavimas (21)
- Socialinės ir integracijos paslaugos (23)
- Psichologinė konsultacija (9)
- Sporto ir laisvalaikio galimybės (10)

-

h. Laikotarpis (atsakė 30)
Ilgalaikis (daugiau nei 2 metai) (12)
Vidutinis (nuo 6 mėn iki 2 metų) (18)
Trumpalaikis (mažiau nei 6 mėn) (6)

-

i. Darbo pobūdis (atsakė 23)
savanorystės pagrindu (10)
darbuotojas (13)

2. Gerosios praktikos
a. Kalbos mokymai
Vokiečių kalbos mokymas yra vienas pagrindinių dalyvaujančių organizacijų uždavinių.
Šios praktikos tikslas - mokyti pabėgėlius, kad jie galėtų įveikti kalbos barjerą ir galėtų
pradėti integraciją į naują visuomenę.
Pabėgėlių susiejimas su mokytojais, kad būtų sukurta individuali mokymosi situacija.
Reguliariuose susitikimuose gali užsimegzti pasitikėjimo santykiai, kurie pagerina
pabėgėlio koncentraciją. Šių reguliarių mokymų metu vokiečių kalbos mokoma per
žaidimus, žodines korteles, knygas, darbo dokumentus.
Kita dalyvio paminėta praktika yra ryšys tarp vietinių studentų grupių ir pabėgėlių.
Studentų grupė palengvina nelydimų nepilnamečių pabėgėlių namų darbų atlikimą. Kartą
per savaitę studentai susitinka su nepilnamečiais, kad galėtų atlikti namų darbus kartu ir
mokytis kalbos, bet taip pat ir kitus dalykus, pavyzdžiui, matematiką.
Kita svarbi praktika - išbandyti pabėgėlių kalbų mokėjimo įgūdžius, o po to perduoti juos
į tinkamus kalbos kursus ir mokymus.
Projektas 10-10-10 rodo jaunų pabėgėlių kalbos įgūdžių pratybų pritaikymą. Tokios
kalbos pratybos sujungia jaunus vokiečius su jaunais pabėgėliais, jie susitinka kartą per
savaitę po valandą, iš viso 10 savaičių. Tai vyksta savanoriškai ir labai pravartu ypač
jauniems studentams ir jauniems pabėgėliams. Vykstant asmeniniams pokalbiams, jauni
žmonės sužino vieni apie kitus, pvz. kultūrinį pagrindą ir pomėgius. Jauni vokiečiai
ruošiasi iš anksto, kad visi dalyviai galėtų lengviau bendrauti, kad žmonės galėtų mokytis
vieni iš kitų. Jaunieji pabėgėliai gali pagerinti savo kalbos įgūdžius ir daugiau sužinoti
apie naują visuomenę, kurioje jie gyvena. Jauni vokiečiai pamato toje pačioje vietovėje
gyvenančių pabėgėlių kultūrinę aplinką. 10 susitikimų per 10 savaičių: kiekvieną savaitę
jauni vokiečiai susitinka su jaunais pabėgėliais. Kiekvienam susitikimui jauni pabėgėliai
išreiškia savo norą kaip pokalbio įvadą.
Jaunieji vokiečiai (iki 25 metų) iš anksto gauna tarpkultūrinį mokymą, taip pat mokymą,
kaip mokyti vokiečių kalbos ir kaip suvokti savo ribas savanoriškoje veikloje.

Kita geroji praktika buvo aprašyta organizacijos „Moterų kavinė“. Šiuo projektu siekiama
padėti moterims, turinčioms vaikų, gerinti savo kalbos įgūdžius, taip pat teikti vaikų
priežiūros paslaugas, kad moterys galėtų mokytis ir kalbėtis su jas mokančiais vokiečiais.

b. Įdarbinimas
Darbas pabėgėliams yra vienas iš svarbiausių dalykų integruotis, tai būdas padėti jiems būti
savarankiškiems. Klausimyno atsakymuose buvo aprašyta keletas geros patirties pavyzdžių.
Vienas gerosios patirties pavyzdžių - mokyti savanorius, kurie lydėtų pabėgėlius į darbą.
Savanoriai tampa vadinamaisiais „darbo treneriais“. Savanorių mokymuose yra dviejų dienų
seminaras, klausimynai ir kontroliniai sąrašai bei darbų įstatymai. Po to „darbo treneriai“ galės
padėti pabėgėliams susirasti darbą. Savanorių užduotis - susisiekti su darbdaviais ir įmonėmis,
padėti parengti paraišką ir būti pasirengus atsakyti į klausimus, kurių pabėgėliai gali turėti per
pirmuosius savo darbo mėnesius.
Kita geroji patirtis susijusi su įdarbinimu, aprašyta kaip FAM projektas. Šis projektas padeda
pabėgėliams ir migrantams rasti stažuotę ar mokymą visą darbo dieną, rengiant juos intensyviais
kalbos kursais ir tarpkultūriniais mokymais. Be to, projekto dalyviai gauna paraišką dėl
koučingo, projektas bando rasti savanoriškus kalbų mentorius pabėgėliams ir migrantams. Be to,
darbdaviai ir įmonės gauna paramą pagal darbo įstatymus ir oficialiąsias procedūras, pvz. kai
pabėgėliai gauna leidimą dirbti.
Integracija ir autonomija
Kalbant apie pabėgėlių integraciją ir savarankiškumą, klausimyne aprašyta skirtinga patirtis.
- Geroji patirtis - suteikti kuo trumpesnį bendrąjį konsultavimą, taigi viena apklausoje nurodyta
praktika buvo bendra konsultacija bendruose pabėgėlių būstuose.
- Pirmas žingsnis pabėgėliams integruotis į visuomenę yra palikti pabėgėlių stovyklą ir
apsigyventi savo bute. Kaip gerą patirtį apklausos dalyviai nurodė pabėgėlių pagalbą ieškant
buto.
- Sportas taip pat gali vaidinti svarbų vaidmenį integracijos srityje. Viena iš gerų patirčių perkelti pabėgėlius į vietos sporto klubus, pvz., futbolo klubus. Tai geras būdas suartinti
pabėgėlius su vietiniais gyventojais ir pradėti socialinę integraciją.
Pastabos ir išvados
Daugelis teisinių ribų taisyklių ir įstatymų, reglamentuojančių ir reguliuojančių darbą su
pabėgėliais, lemia labai sudėtingą savanorių ir visą darbo dieną dirbančių pabėgėlių padėtį. Ši
situacija taip pat sukelia daugybę iššūkių gerosios patirties tyrimams ir analizei. Visų pirma,
labai sudėtinga rinkti informaciją, nes tiek daug skirtingų operatorių dalyvauja įvairiose

procedūrose, kai pabėgėliai turi pereiti prie socialinės ir darbo įtraukties. Taigi norint parodyti
tikrovės įvairovę, pirmasis iššūkis yra mokslinių tyrimų veikloje.
Norėdami tai padaryti, GLL bandė įtraukti kuo daugiau skirtingų operatorių užpildant
klausimyną. Mūsų tyrime ir tikslinių grupių susitikime dalyvavo privačių iniciatyvų operatoriai,
tarptautinės žmogaus teisių organizacijos, švietimo institucijos, oficialios vietos valdžios
institucijos ir daug daugiau.
Kitas iššūkis buvo išsiaiškinti gerą praktiką teisės srityje, kuri taip pat pasirodė esanti sunkesnė.
Visų pirma, egzistuoja skirtumas tarp tikrosios teisinės praktikos ir oficialių procedūrų bei
oficialių teisinių struktūrų ir jų veiklos praktikos. GLL nusprendė, kad naudingiau būtų atidžiau
išnagrinėti gerąją patirtį, susijusią su oficialiomis procedūromis; ją galima perkelti į kitus
regionus ir šalis, nes ji neatliekama pareigūnų ir tam nereikia oficialios valdžios.
Be to, apibūdintos gerosios patirties pavyzdžiai (žr. 4 ir 7 skyrius) daugeliu atveju yra bandymai
suteikti pabėgėliams ir migrantams orientaciją sudėtingose situacijose ir stengtis padėti jiems
vadovautis oficialiomis procedūromis, kad padėtų oficialioms institucijoms efektyviau dirbti. Be
to, yra keletas iniciatyvų, vertinamų kaip geroji patirtis, atspindinčių ekonomikos sektoriaus
interesą, kuris stengiasi sustiprinti pabėgėlių darbo įtrauktį dėl stažuotojų ir tinkamų pareiškėjų
stokos.
Apibendrinant nustatyta, kad geroji patirtis Vokietijoje taip pat atspindi sudėtingą pabėgėlių
priėmimo ir jų socialinės bei darbo įtraukties sistemą. Tai pabrėžia, kad ateityje reikia daugiau
mokslinių tyrimų ir sprendimų dėl pabėgėlių socialinės ir darbo įtraukties.

1.3.3 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai bei integracijai į darbo rinką
Lietuvoje, apibūdinimas
Įvadas
Ratifikuodama Ženevos konvenciją, Lietuva įsipareigojo suteikti prieglobstį užsienio piliečiams,
kurie buvo priversti palikti savo šalį dėl karo, baudžiamojo persekiojimo ar griežtų žmogaus
teisių pažeidimų. Dauguma pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų Lietuvoje dažnai sunkiai
integruojasi, todėl vėliau persikėlė į kitas Europos šalis ieškodami geresnio gyvenimo. Tai leido
manyti, kad pabėgėliai, jei jie galėtų, norėtų gauti prieglobstį kitose Europos šalyse, kuriai
būdingas aukštesnis gyvenimo lygis ir geresnė socialinės paramos sistema.
Reaguodama į pabėgėlių krizę, Europos Komisija pasiūlė pasidalinti 160 tūkst. pabėgėlių tarp
Europos Sąjungos valstybių narių. Pagal siūlomą planą Lietuva įsipareigojo priimti 1 105
žmones iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Nepaisant to, palyginti su 2014 m., prieglobsčio prašytojų
skaičius Lietuvoje sumažėjo 40 proc. (tik 291 prieglobsčio prašymas). Dauguma pareiškėjų buvo
Ukrainos, Gruzijos ir Rusijos Federacijos piliečiai.
Be to, nors pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų skaičius Lietuvoje nėra didelis, tik 16% Lietuvos
gyventojų imigraciją vertina teigiamai, o pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai yra tarp imigrantų,
kuriems lietuviai yra mažiausiai tolerantiški. Pabėgėliai vis dar laikomi našta mokesčių
mokėtojams: jie užima darbo vietas. Didžioji dalis lietuvių susieja pabėgėlius su nusikaltėliais.
Šie stereotipai vėliau neleidžia pabėgėliams integruotis į visuomenę. Ir pabėgėlių gebėjimas
integruotis yra labai svarbi veiksmingos prieglobsčio sistemos dalis.
Pagrindinis O1/A3 ataskaitos apie geriausią pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų socialinės
įtraukties ir darbo įtraukties praktikos tikslą - surinkti informaciją ir vėliau nustatyti gerąją
patirtį, susijusią su socialine ir darbo įtrauktimi tarp pabėgėlių ir prieglobsčio teikėjų. Šiuo tikslu
klausimynai buvo išsiųsti organizacijoms, dirbančioms su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais.
Metodologija ir priemonės
Visų pirma buvo atliktas su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais dirbančių operatorių tyrimas
siekiant išsiaiškinti, kas yra šios veiklos vykdytojai. Lietuva yra gana maža šalis, todėl po tyrimo
paaiškėjo, kad yra tik keletas organizacijų, dirbančių su pabėgėliais (žr. 1 priedą: Pabėgėlių
integracijos paramos schema). Būtent: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri yra
pagrindinė politikos išdavimo ir kontrolės įstaiga; Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje, kai
kurios savivaldybės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Vilniaus Caritas buvo sudarytos
kaip kuratoriai Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse, JTVPK, Lietuvos darbo biržoje (LDB) ir
kai kuriose mažose NVO (Artscape, Aktyvus jaunimas). Su jais buvo susisiekta siekiant įtraukti
juos į projektą ir paprašyti užpildyti klausimynus bei pasidalinti patirtimi dalyvaujant tikslinėje

grupėje (išsamų organizacijų, su kuriomis buvo susisiekta, sąrašą žr. 2 priede). Tačiau net ir po
daugelio el. laiškų, skambinimų telefonu, dauguma jų vis dar rodė nenorą. Priežastis yra ta, kad
dalyvaujančios organizacijos savo rankomis visiškai įgyvendina savo ES projektus šioje srityje.
Kiti nerimavo, kad jis gali nesuteikti rezultatų, nes yra tiek daug ES projektų, kurie yra vykdomi
tik dokumentuose, o ne organizacijos faktinei vertei, o tai reiškia, kad jie veltui praleidžia laiką,
teikdami informaciją. Deja, net ir po ilgų diskusijų ir įtikinamų, tiek Vilniaus Caritas, tiek
Raudonojo Kryžiaus asociacija atsisakė įsipareigoti šiam projektui, teigdamos, kad jie yra
pernelyg užsiėmę vykdydami savo projektus, ir jei jie nesuteikia jiems jokios finansinės naudos,
neturi tam laiko.
Taigi, iš viso atsakymai gauti iš 6 institucijų:
Ruklos pabėgėlių priėmimo centro
Lietuvos darbo biržos (Užimtumo tarnybos)
Klaipėdos socialinių paslaugų centro
UNHCR
NVO “Artscape”
NVO “Active Youth”
Kauno miesto socialinio aptarnavimo centras užpildė klausimyną, tačiau nelabai norėjo dalyvauti
šiame projekte. Taigi tolesnio pokalbio metu buvo nustatyta, kad dabar visi jų įsipareigojimai dėl
darbo su pabėgėliais perduodami Raudonojo Kryžiaus asociacijai pagal sutartį, kurią jie pasirašė
su jais, tad jie nėra tikri, kiek jiems būtų aktualu sužinoti daugiau apie tai, kaip elgtis su
pabėgėliais.
Dauguma susisiekusių operatorių atmetė tikslinės grupės susitikimo idėją dėl to, kad operatoriai
yra įsikūrę įvairiuose Lietuvos miestuose, todėl jiems sunku atvykti į Vilnių. Tam reikia daug
laiko ir lėšų. Jie turėtų užtrukti visą dieną. Kadangi šiose organizacijose dirbančių darbuotojų
skaičius nėra didelis, jie negalėjo ilgam išvykti. Be to, su biudžetinėmis institucijomis būtina
susitarti prieš mėnesį dėl datos, nes turi būti pateiktas oficialus prašymas ir sutikimas raštu.
Todėl mes organizavome pusiau struktūrinius pokalbius telefonu su tais operatoriais, kurie mums
atsiuntė užpildytus klausimynus.
Taigi ataskaita pagrįsta duomenimis, surinktais anketų būdu, kurias užpildė operatoriai,
teikiantys paslaugas pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, ir informacija, surinkta per
pokalbius.

Analizė
Klausimynai ir interviu buvo naudojami siekiant surinkti kokybinius ir kiekybinius duomenis iš
operatorių, dirbančių su pabėgėliais, atsižvelgiant į priėmimo, darbo ir socialinę įtrauktį.
Klausimynai buvo išsiųsti visoms Lietuvoje šioje srityje dirbančioms organizacijoms, tačiau dėl
ankstesnėje dalyje išvardytų priežasčių iki šiol buvo gauti tik 6 atsakymai. Kai kurie klausimynai
nėra pilnai užpildyti, todėl taip pat buvo nuspręsta paskambinti telefonu, kad gautumėte išsamų
dalyvaujančių operatorių teikiamų paslaugų vaizdą.
Pagrindinė informacija
Dauguma anketas užpildžiusių subjektų yra vyriausybinės, biudžeto institucijos, pvz., RPPC
(Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje), Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centras, Darbo birža
arba nevyriausybinės organizacijos, teikiančios labai konkrečias paslaugas pabėgėliams.
Yra du pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžetas ir ES projektų lėšos.
Dauguma organizacijų bendradarbiauja viena su kita dėl oficialių ar neoficialių susitarimų. Taigi
jie gana gerai žino vieni kitus ir kiekvienos jų teikiamas paslaugas.
Kalbant apie organizacijų dydį, pagrindinis ir didžiausias paslaugų teikėjas yra RPPC (Pabėgėlių
priėmimo centras), kuriame dirba 43 darbuotojai, dirbantys specializuotose srityse.
Dalyvaujančios NVO yra gana mažos ir teikia paslaugas pabėgėliams tik tam tikroje srityje.
Nors savivaldybių dalyvavimas yra labai svarbus pabėgėlių integracijos žingsnis - atsakiusieji
(Kaunas ir Klaipėda) turi tik vieną asmenį, atsakingą už šiuos klausimus. Be to, Kauno
savivaldybėje daugiau teorinių, o ne praktinių būdų sprendžiant pabėgėlių klausimus, nes jie turi
susitarimą su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus asociacija, kurie veikia kaip šio miesto pabėgėlių
kuratoriai.
Pagrindinės su pabėgėliais susijusios priėmimo, socialinės ir darbo įtraukties praktikos
Pirmoji pagalba pabėgėliams Pabėgėlių priėmimo centre, įsikūrusiame Rukloje, teikiama parama
iki 3 mėnesių. Per šį laikotarpį pabėgėlių priėmimo centro socialiniai darbuotojai,
bendradarbiaudami su Darbo birža, vertina pabėgėlių įgūdžius ir kvalifikaciją, tikrina jų sveikatą,
atlieka sveikatos problemų, negalios ir kt. patikras. Pabėgėliai intensyviai mokomi lietuvių
kalbos ir lietuvių kultūros, kad jie būtų tinkamai pasirengę integruotis į Lietuvos visuomenę ir
darbo rinką. Taip pat teikiamos individualios konsultacijos su socialiniais darbuotojais,
psichologinėmis ir teisinėmis konsultacijomis. Pabėgėliai dalyvauja sporto veikloje.
Pagrindinės problemos
Susijusios institucijos sutinka, kad yra dvi pagrindinės problemos:
- Kalbos barjeras;

- Finansinių išteklių trūkumas.
Kai pabėgėlių priėmimo centre baigiamas pirmasis integracijos etapas, tolesnė
integracijos parama teikiama vietos savivaldos teritorijoje ir trunka iki 12 mėnesių.
Nevyriausybinės organizacijos teikia kuratorių paslaugas. Kuratoriai padeda pabėgėliams
pirkti reikmenis; išsinuomoti butą; išmokėti pinigines išmokas; organizuoja lietuvių
kalbos mokymą pabėgėliams; organizuoja vaikų darželių lankymą ir mokymą mokykloje.
Kuratoriai įpareigoti konsultuoti užsieniečius visais klausimais, užtikrinti, kad pabėgėliai
dalyvautų darbo biržoje, padėtų jiems užpildyti ir parengti visus reikalingus dokumentus.
Dauguma pabėgėlių atvyksta iš arabiškai kalbančių šalių, tad nėra tinkamo kalbos kurso,
kuris galėtų būti naudojamas mokyti juos ir tuos, kurie neraštingi.
Be to, pabėgėliams siūlomi tik A1 lygio kalbos kursai, kurie tikrai neatitinka darbo rinkos
reikalavimų. Trūksta darbuotojų, galinčių gana laisvai kalbėti lietuvių ir arabų kalbomis.
Dėl to pabėgėliai gauna mažai naudos.
Kitos nurodytos problemos:
- Neigiamas vietos visuomenės požiūris
- Mažas atlyginimas
- Sudėtingos administracinės procedūros ir administracinių institucijų nenoras
bendradarbiauti.

Geriausios socialinės ir darbo įtraukties praktikos
Individualios konsultacijos su socialiniais darbuotojais.
Psichologinė pagalba visą integracijos procesą.
Sukurta darbo įtraukimo metodika: pirminis pokalbis, testai, kursai profesinėse mokyklose,
įmonių vizitai ir kt.

Išvados
Yra tik keletas organizacijų, dirbančių šioje srityje su pabėgėliais ir jiems teikiančių paslaugas, o
pabėgėlių skaičius taip pat nėra didelis.
2. Kalbų barjeras yra dažniausia problema, kurią minėjo daugelis su pabėgėliais dirbančių
organizacijų. Nors kalbų kursai pabėgėliams teikiami nuo pradinio jų integracijos proceso etapo,
daugelis jų net nesiekia 1 lygio ir dėl to pabėgėliams labai sunku integruotis į socialinį ir
profesinį gyvenimą.
3. Neigiamas visuomenės požiūris dažniausiai dėl to, kad trūksta žinių apie juos, o tai sukuria
papildomą kliūtį integruojant pabėgėlius į faktinį gyvenimą (surasti butą, darbą).
- Pagrindines priėmimo paslaugas teikia tik keli dalyvaujantys operatoriai RPPC ir Klaipėdos
miesto socialinių paslaugų centras, o kitos organizacijos teikia socialines, teisines ir darbo
įtraukimo paslaugas.
- Šiuo metu NVO „Jaunimas supratimui“ rengia ES projektą „JAUNIMAS ir pabėgėliai“, kurio
tikslas - pabėgėlių įtraukimas į įvairias jaunimo organizacijų organizuojamas veiklas.

Pabėgėlių integracijos Lietuvoje schema

(http://www.socmin.lt/en/social-integration/refugees.html)

Sąrašas organizacijų, su kuriomis buvo susisiekta
Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje
Lietuvos darbo birža
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Vilnius Caritas
Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centras
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
UNHCR
NVO „Artscape“
NVO „Aktyvus jaunimas“
TJA
Vilniaus savivaldybė
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) misija Lietuvoje www.refugees.lt
Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras
VšĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo institutas
Įvairovės plėtros grupė
Marijampolės savivaldybė
Telšių savivaldybė
Alytaus savivaldybė
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
VšĮ „SOPA“
Kauno Įvairių Tautų Kultūrų centras
Tautinių Bendrijų namai
PASTABA: dauguma organizacijų neturi tiesioginio kontakto su pabėgėliais. Tačiau, kadangi
čia nėra tiek daug operatorių, tiesiogiai susijusių su pabėgėliais Lietuvoje, bandžiau susisiekti
su visomis organizacijomis, turinčiomis arba anksčiau buvusių ryšių su migrantais, arba tam
tikru būdu įtrauktomis į pabėgėliams skirtus projektus.

1.3.4 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką
Ispanijoje, apibūdinimas
Įvadas
Per pastaruosius 12 mėnesių Ispanija priėmė apie 6500 tarptautinės apsaugos paraiškų, iš kurių
355 turėjo pabėgėlių statusą. Tačiau šis skaičius nesiekia 35% visų numatomų (ir įvykdytų)
priėmimų. Bendras rezoliucijų skaičius 2016 m. buvo 10250, teigiamas atsakymas 67% atvejų
(Eurostato duomenys).
Dauguma priimtų pabėgėlių atvyko iš Sirijos (90%), nors buvo ir iš kitų tarptautinių konfliktų
vietų, pvz., Jemeno ar Irako.
Konkrečiai kalbant apie dabartinę Europos pabėgėlių krizę, Europos Vadovų Tarybose,
susijusiose su šia krize, Ispanija įsipareigojo iki 2017 m. rugsėjo mėn. priimti iš viso 17 337
pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus. Tačiau 2016 m. pabaigoje Ispanija gavo tik 1034,
mažiau nei 6% tikėtinos sumos.
Atsižvelgiant į tai, susidarė situacija, kai nevyriausybinės organizacijos ir kai kurios
savivaldybės buvo pasirengusios priimti daug žmonių, o jie neatvyko. Todėl buvo labai sunku
susisiekti su operatoriais, dirbančiais su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, ir lengviau
gauti atsakymus iš organizacijų, kurios dirba su imigrantais apskritai, kad galėtų organizuoti
Fokusavimo grupę ir klausimyną.
Be to, organizacijos labai ilgai ir sunkiai pradėjo klausimyną pildyti, todėl jiems neužteko
laiko jo užbaigti, o mes gavome dalinius atsakymus ir nepilnus klausimynus.
Siekdami surinkti geriausias vietos operatorių patirtis, kuriomis siekiama užtikrinti
prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių socialinę ir darbo įtrauktį Ispanijoje, išplatinome
klausimynus, senus ir naujus, kovo 9 d. surengėme Fokusavimo grupę, kurią sudarė įvairių
viešųjų ir privačių organizacijų atstovai, kurie plėtoja savo veiklą migrantų įtraukties srityje.
Idėja buvo surinkti geriausius migrantų priėmimo, mokymo, socialinės ir darbo jėgos įtraukties
metodus ir nustatyti, kokie turėtų būti asmenys, atsakingi už prieglobsčio prašytojų ir
pabėgėlių socialinę ir darbo jėgos įtrauktį. Toliau pateikiami rezultatai ir išvados.
Tai yra tarptautinės apsaugos Ispanijoje būklė, kuri padėjo sutelkti savo tyrimus pagal 1-ojo
rezultato „Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių socialinės ir darbo įtraukties geriausios praktikos
ataskaita“ 3-ą veiklą.
Metodologija ir priemonės
Norėdama pasiekti O1 – A3 tikslą, INCOMA atliko darbo plane numatytus veiksmus.
Priemonės yra šios:
• klausimyno pasiskirstymas tarp vietinių ir nacionalinių subjektų, dirbančių pabėgėlių
socialinės ir darbo integracijos srityje;
• tikslinės grupės susitikimas su šiomis institucijomis;
• tyrimas apie pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtį Ispanijoje.

Pagrindinis tikslas bvo „geros praktikos“ paieška kasdieninėje Ispanijos organizacijų,
dirbančių su pabėgėliais, veikloje.
Kalbant apie metodiką, INCOMA nustatė, kad organizacijos vadovaujasi šiais žingsniais:
- vietos organizacijos, dalyvaujančios Focus grupėje, buvo rastos mūsų suinteresuotųjų šalių
duomenų bazėje, su jomis susisiekta telefonu;
- klausimyną užpildžiusios nacionalinės organizacijos buvo susisiekusios su beveik visais
„regioninių NVO koordinatoriais“ Ispanijoje;
Klausimynas buvo platinamas el. paštu su nuoroda į „Google“ formas.
Anketos specialistams, dirbantiems su pabėgėliais
INCOMA atliko du klausimynų platinimo etapus:
Pirmasis etapas buvo įgyvendintas 2017 m. kovo mėn., o Vokietijos partnerio „Gemeinsam
leben und lernen in Europa e.V.“ parengtas šablonas buvo išverstas ir platinamas „Word“ tarp
regioninių organizacijų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais. Iš viso buvo susisiekta su 16
organizacijų ir gavome 6 klausimynus, kurie nebuvo visiškai užpildyti.
Po partnerių susitikimo Passau balandžio pradžioje, antrasis turas buvo atliktas su atnaujinta
klausimyno versija pagal Škotijos partnerio „CLP“ versiją, kuri buvo platinama „Google“
formose tarp NVO, viešųjų ir privačių organizacijų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliams
nacionaliniu lygiu, per MailChimp buvo susisiekta su 134 organizacijomis, ir mes gavome
atsakymus su 12 organizacijų užpildytu klausimynu.
Siekiant išsaugoti duomenų apsaugą, klausimynai buvo anonimiški, todėl negalėjome susieti
su jokia organizacija.
Toliau pateikiamame info grafike rodomas išsiųstų laiškų skaičius ir susijusi informacija:

Iš 134 išsiųstų laiškų buvo sėkmingai pristatyta 105 (78,4 proc.), atidaryta 38,1 proc., Buvo 17
paspaudimų, o mes gavome 12 atsakymų. Galime daryti išvadą, kad mes gavome daugiau užpildytų
klausimynų nei pirmajame ture, tačiau vis dar per mažai.

Atlikus duomenų analizę, gautą iš visų klausimynų, rezultatai yra tokie:

A. Organizacijos tipas ir geografinė vietovė

k

Daugiau nei 70% gautų atsakymų
buvo gauta iš NVO, tik 1 iš jų buvo iš
Pabėgėlių centro, o kiti 3 - iš kitų
viešųjų institucijų.
Be to, klausimynus užpildė visų
Ispanijos
regionų,
svarbiausia
Sevilijos, institucijos, nes į pirmąjį
etapą įtraukėme vietos lygmeniu
surinktus klausimynus.

B.‐ Organizacijų finansavimo šaltinis

Dauguma organizacijų yra finansuojamos iš įvarių finansavimo šaltinių, pagrinde iš viešojo
fianansavimo (88,2%), taipogi iš privačių lėšų (41,2%), labdaros (35,3%) ir Europos lėšų (29,4%).
C.‐ Nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Dauguma organizacijų reguliariai bendradarbiauja su kitais, tačiau naudojasi neoficialiais
susitarimais (46,2%).
D.‐ Organizacijų teikiamos paslaugos

Paklausti apie siūlomų paslaugų rūšis, 18 atsakiusių organizacijų pateikė mums šiuos duomenis:
• Paslaugos priėmimo srityje: 71,4% organizacijų;
• Švietimo ir mokymo paslaugos: 81,8% organizacijų;
• Darbo įtraukties paslaugos: 75% organizacijų;
• Integracijos ir autonomijos paslaugos: 90% organizacijų.
Taigi, mažiausia procentinė dalis yra susijusi su paslaugomis, teikiamomis priėmimo srityje, nes į
Ispaniją atvykstančių pabėgėlių skaičius yra mažesnis, nei tikėtasi, tai sąlygoja dabartinė padėtis,
kai trūksta susitarimo dėl Sirijos pabėgėlių problemos tarp Europos valstybių.
Kita vertus, didžiausios procentinės dalys atitinka švietimo ir mokymo paslaugas bei integraciją ir
savarankiškumą, nes jos yra gana sudėtingos paslaugos, kurios visada turi daug vartotojų.
Tikslinės grupės diskusija
Kaip numatyta, tikslinės grupės diskusija buvo vykdoma naudojant palengvinimo ir vizualizavimo
metodus.
Po diskusijos, galime patvirtinti, kad pasiekėme pagrindinius veiklos rezultatus, būtent:
- Suteikti vertę pabėgėlių priėmimo centrų operatorių profesinei patirčiai ir suteikti jiems galimybę
patiems jaustis projekto veikėjais;
- Pabėgėlių priėmimo, orientavimo ir socialinės įtraukties gerųjų patirčių žemėlapio sukūrimas;
- Nustatyti geriausią patirtį, kuri yra būdinga priimantiesiems operatoriams, dirbantiems su
pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais (iš apačios į viršų);
- Skatinti operatorius mokytis ir įgyti specialių profesinių įgūdžių, darbo su pabėgėliais srityje.
Toliau išsamus visos veiklos aprašymas:
Vieta: INCOMA būstinė, Sevilija (Ispanija); 2017 m. kovo 9 d., nuo 11 iki 14 val.
Dalyviai: mes suskaičiavome 10 dalyvių, atstovaujančių jų organizacijoms, turinčioms vyriausybinį
ar nevyriausybinį pobūdį. Būtent:
o CEPAIM fondas: Rocío Mateo Medina.
o Sevilla Acoge fondas: Esther Aguilera Parejo.
o DECCO Internacional (Tarptautinė bendruomenės plėtra): Óscar Tapias ir Zaira Mesa Reyes.
o Cruz Roja (Raudonasis kryžius): Marina Peláez Gutiérrez ir Miguel Ángel Barrera.
o CEAR (Ispanijos pabėgėlių pagalbos komisija): Ainhoa López de Uralde.
o CAR (pabėgėlių priėmimo centras): Cristian Bohórquez Zayas.
o Acción en Red: Carlosas Haynesas Luna.
o KODAS Polígono Sur: Amparo Ruíz Peno.
o INCOMA (moderatorius): Juan Guerrero, Beatriz González ir Sara Mercader.
Darbotvarkė
1. INCOMA dalyviams pateikia RE.INCLUSION projektą ir Focus grupės metodiką:
Siekiant kontekstualizuoti, INCOMA atstovai pristatė trumpą Erasmus + programos, kaip projekto
finansavimo priemonės, aprašymą ir išsamų RE.INCLUSION projekto aprašymą, įskaitant
konsorciumo ir jo narių tarptautinį pobūdį ir bendrą tikslą bei bendrą tikslą šiame etape kuriama
veikla (A3 veikla).
2. Kiekvieno subjekto pristatymas, ką mes darome ir kam mes dirbame?

Toliau pateikiame trumpą kiekvieno dalyvaujančios institucijos aprašymą: pagrindinius bruožus,
organizaciją, susijusius projektus.
CO DECCO - daugiausia dirba švietimo ir tarptautiniame bendradarbiavime tvaraus vystymosi
srityje, taip pat migrantų darbo įtraukime, ypatingą dėmesį skiria prieglobsčio prašytojams ir
pabėgėliams.
Ac Fundación Sevilla Acoge - siekia imigrantus įsitraukti į Ispanijos visuomenę, nepaisydami, kas
jie yra, taip pat informuoja apie savo indėlį, vertybes, kultūrą, atsižvelgdami į jų buvimą socialiai
teigiamu faktu. Pagrindinės veiklos sritys: socialinis darbas, socialinio darbo orientavimas,
psichologinė socialinė parama.
CEPAIM fondas - specializuojasi humanitarinės pagalbos, migrantų ir gyventojų, kuriems gresia
socialinė atskirtis, srityje.
KODAS Polígono Sur - užimtumo orientavimo ir dinamiškumo centras, siekiant pagerinti
nepasiturinčių Sevilijos gyventojų, tarp kurių yra daug imigrantų, užimtumą.
Ció Acción en Red - specializuojasi imigrantų socialinės įtraukties srityje.
KVR - vyriausybinė organizacija, dalyvaujanti tarptautinės apsaugos prašytojų nacionalinėje
prieglobsčio sistemoje kartu su kitais subjektais. Jie siūlo priėmimo paslaugas, taip pat socialinę ir
darbo įtraukties paramą.
AR CEAR (Ispanijos pabėgėlių reikalų taryba) - tai NVO, ginanti prieglobstį ir žmogaus teises per
pastaruosius 40 metų, skatinant integruotą pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, asmenų be pilietybės ir
migrantų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir (arba) gresia socialinė atskirtis.
Pagrindinės išvados: Fokusavimo grupės metu buvo sukurta sinergija tarp dalyvių ir buvo
galimybių dalytis gerąja patirtimi, kurią vykdo kelios organizacijos. Tarp geros praktikos,
nustatomos sudarant Focus grupę (kuri bus išsamiai aprašyta 3 punkte), norėtume pabrėžti dvi
patirtis - novatorišką ir veiksmingumą socialinės įtraukties srityje. Taip pat įdomu neformalių tinklų
skatinimas, kuris suteikia erdvės ir matomumo žmonių solidarumui.
Dalyvaujančios organizacijos taip pat pateikė pastabų apie operatorių, dirbančių su pabėgėliais,
darbo teisių, kompiuterinių įgūdžių, tarpasmeninių ir socialinių įgūdžių ir gebėjimų žinias.
Taip pat buvo nustatytos problemos, pvz., finansinių išteklių trūkumas arba veiklos vykdytojų darbo
sąlygų tinkamumas.
Gerosios praktikos
Atsižvelgdami į ankstesnį darbą (klausimynus ir tikslinę grupę), nustatėme keletą geros praktikos
elementų, susijusių su priėmimu, švietimu ir mokymu, integracija ir autonomija bei darbo
įtraukimu.
Rodikliai, kuriais remdamiesi nustatėme pirmiau minėtą gerąją patirtį, yra pagrįsti jų poveikiu
naudotojams, naujovėms ir jų gavėjų skaičiui.
Išsamus geriausios patirties aprašymas pateiktas šiuose punktuose:
Geriausios priėmimo praktikos:
1. Individualus dėmesys pabėgėliams/psichosocialinei paramai - visos anketoje dalyvavusios
organizacijos sutinka, kad dėmesio sutelkimas į konkrečius kiekvieno pabėgėlio duomenis yra viena
iš geriausių priėmimo paslaugų strategijų, kad pirmiausia svarbu žinoti kiekvieno asmens poreikius
ir tada bandyti rasti tinkamiausią sprendimą.
2. Teisinė pagalba - naujų atvykstančiųjų orientavimas į teisinį kontekstą ir jų teises priimančiojoje
šalyje iki jų atvykimo momento.

3. Neformalių tinklų stiprinimas - nors daugelis organizacijų šią praktiką įgyvendina, mes
išskiriame „DECCO International“ idėją apie „Clandestine geležinkelį“, kuris yra išteklių vadovas,
skirtas užsieniečiams, kuriems gresia atskirtis.
Geriausios švietimo ir mokymo praktikos
1. Savarankiško mokymosi priemonių kūrimas: kai kurios organizacijos sukūrė priemones,
padedančias pabėgėliams mokymosi procesus palengvinti, kad jie galėtų juos naudoti bet kuriuo
metu ir galėtų sekti savo mokymosi kelią.
2. Ispanijos kalbos žinių konkurso organizavimas: nors tai yra tik vienos organizacijos pateikta
praktika, tai buvo laikoma labai įdomia kokybiniu požiūriu, nes tikslas yra didinti susidomėjimą
mokytis ispanų kalbos organizuojant turinį, kuriame žmonės gali bendrauti ir stiprinti pabėgėlių ir
pabėgėlių ryšius ir žmones iš miestų, kurie juos priima.
3. Operatorių mokymas: didelė dalis prašomų institucijų rengia savo darbuotojų mokymo
programas, kad atnaujintų prieglobsčio įstatymus, pabėgėlių kilmės šalių kalbomis.
Geriausios integracijos ir autonomijos srities praktikos
1. Specialios moterų ir jaunimo integracijos programos: organizacijos rengia programas, skirtas
pabėgėlių populiacijoje esantiems asmenims, kuriems gresia atskirtis, siekiant palengvinti jų
integraciją į priimančiąją visuomenę.
2. Kalbų kursai: mokymasis ispanų kalba yra transversalus klausimas, susijęs su pabėgėlių
integracija, ne tik būtina rasti darbą, bet ir suprasti priimančiąją visuomenę ir bendrauti bei
integruotis į kitą kasdienėje veikloje.
3. Laisvalaikio organizavimas: kaip būdas pažinti vieni kitus ir integruotis į visuomenę su bendrais
pomėgiais.
4. Įgalinimo priemonės: tikslas yra suteikti pabėgėliams daugiau galimybių naudotis
psichologinėmis priemonėmis, individualizuotu dėmesiu, skatinti socialinį dalyvavimą ir
nepriklausomumą.
5. Kursai, skirti gauti integracijos pažymėjimą: suteikė Andalūzijos regiono vyriausybė (Ispanijos
regionas iš pietų), siekiant parodyti, kaip asmuo yra integruotas.
6. Pasirengimo kursai Ispanijos pilietybei gauti.
Geriausios praktikos integracijos į darbo rinką srityje
1. Integruoto socialinio ir darbo įtraukimo maršrutų kūrimas: priemonės ir metodika: pradinis
pokalbis, profesinė diagnostika, kelionės plano sudarymas ir tolesni veiksmai, seminarai.
2. Savarankiško darbo iniciatyvos: verslumo kultūros seminarai, išsamios konsultacijos
savarankiškam darbui, mokymas. ESF2 finansuoja migrantų ir pabėgėlių savarankiško darbo
iniciatyvas.
3. Bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis, kurios įgyja įdarbinimo įsipareigojimus, sudarymas.
Kartais organizacijos yra sudariusios sutartis su įmonėmis, kad jos sudarytų darbo jėgos įtraukimo
sutartis (laikinai arba įsipareigojus samdyti 30 proc. žmonių iš organizacijų).
4. Kompetencijų vertinimo įmonių mokymas (ĮSA): supratimas, kad darbo kompetencijos yra
perleidžiamos, todėl fizinis pavadinimas yra antrinis.

Pastabos ir išvados
Išnagrinėjus abiejų veiklų rezultatus, klausimyną ir tikslinės grupės diskusiją galime daryti išvadą,
kad labiausiai pasikartojančios gerosios patirties pavyzdžiai yra Ispanijos kursai, individualus
dėmesys naujiems dalyviams ir bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis kūrimas. Tyrimas taip pat
nustatė keletą labai novatoriškų gerosios patirties, kaip svarbą neformaliems tinklams arba Ispanijos
kalbos žinių konkurso organizavimą.
Nepaisant to, mes taip pat nustatėme, kad šioje srityje turi būti tobulėjama, nes trūksta finansinės
paramos, mažas pabėgėlių skaičius, palyginti su kitomis šalimis, kaip Graikija arba Italija, ir
politinio sąmoningumo stoka, padedanti spręsti šią padėtį.
Kalbant apie šioje srityje dirbančių žmonių profesinį profilį, reikėtų pabrėžti tarpasmeninių įgūdžių,
kartais veiksmingesnių už technines kompetencijas, svarbą. Kita vertus, labai svarbu, kad jie žinotų,
kaip dirbti komandoje, nes priėmimo paslaugas vykdo daugiadisciplininės komandos (visi žino
viską).
Taip pat norėtume pabrėžti didesnių ir vyresnių organizacijų, besimokančių iš naujausių ir žemesnio
lygio, dinamiškumo, svarbą.
Mes norėtume pasinaudoti šia galimybe pristatyti šiame pranešime keletą rekomendacijų, kurias
2016 m. paskelbė Ispanijos ombudsmenas apie Vidaus reikalų ministerijai skirtą pabėgėlio padėtį
šalyje. Rekomendacijos yra šios:
1. Į Ispanijos teisinę sistemą įtraukti direktyvas, kurios yra bendros Europos prieglobsčio sistemos
dalis (dėl procedūrų, priėmimo ir apibrėžimo), kurios visiškai ar iš dalies yra perkeltos į nacionalinę
teisę, ir skubiai parengti įstatymo 12 nuostatą. / 2009 m. spalio 30 d., Reglamentuojanti teisę į
prieglobstį ir papildomą apsaugą.
2. Pakeisti įstatymą Nr. 12/2009, spalio 30 d., siekiant įvesti tarptautinės apsaugos prašymus
Ispanijos atstovybėse užsienyje (ambasadose). Jei tai neįmanoma, skubiai įvesti humanitarinę vizą,
leidžiančią galimam pareiškėjui patekti į nacionalinę teritoriją prašyti prieglobsčio toje teritorijoje.
Spalio 30 d. Įstatymo Nr. 12/2009 pakeitimo siekiant įvesti procedūrą, leidžiančią greitai tvarkyti
prieglobsčio suteikimą šeimos nariams tais atvejais, kai pareiškėjo giminaičiai yra pavojingi.
Šios rekomendacijos atskleidžia dramatišką poziciją, kurios Ispanijos vyriausybė nusprendė laikytis
dėl pasaulinės pabėgėlių krizės. Jos neveiklumo politika prieštarauja savo Europos
įsipareigojimams ir, žinoma, neišlaiko jokio humanitarinio principo.

1.3.5 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką Škotijoje
(JK), apibūdinimas
Įvadas
Grynoji migracija į Jungtinę Karalystę išlieka rekordinė - 336 000 per metus. Nepaisant didėjančio
susirūpinimo pabėgėlių krize Europoje ir vis didėjančiu prieglobsčio prašymų skaičiumi Jungtinėje
Karalystėje, prieglobstis išlieka mažiausia JK imigracijos dalis.
Nacionalinės statistikos tarnybos (ONS) paskelbti duomenys parodė, kad grynoji migracija per
2015 m. iki birželio mėn., buvo 82 000 daugiau nei prieš metus, o padidėjimą lėmė ir ES, ir ne ES
migracija.
Jungtinėje Karalystėje gyvena apie 117 234 pabėgėliai. Tai tik 0,18 proc. visų gyventojų (64,1 mln.
žmonių). JK gavo 38 878 prieglobsčio prašymus (įskaitant išlaikytinius). Tai buvo mažiau nei
Vokietija (431 000), Švedija (163 000) ir Vengrija (163 000).
Tik 45 proc. atvejų prieglobstis buvo suteiktas ir jiems buvo leista pasilikti, kai jų bylos buvo
baigtos. Daugiau nei pusė pasaulio pabėgėlių (60 proc.) atvyko tik iš penkių šalių:
1. Sirija: 4,2 mln. gyventojų
2. Afganistanas: 2,6 mln.
3. Somalis: 1,1 mln.
4. Sudanas: 744 000 mln.
5. Pietų Sudanas: 641 000 mln.
Didžiosios Britanijos visuomenės akyse „pabėgėlio“, „prieglobsčio prašytojo“ ir „migrantų“
sąvokos yra beveik tapačios. Taigi paaiškinkime skirtingus terminus:
Prieglobsčio prašytojas
- bėga iš savo tėvynės,
- atvyksta į kitą šalį, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu,
- praneša apie save valdžios institucijoms,
- pateikia prieglobsčio prašymą,
- turi teisėtą teisę pasilikti šalyje laukiant sprendimo.
Pabėgėlis
- įrodė valdžios institucijoms, kad grįžimas į savo šalį pavojingas,
- turi vyriausybės priimtą prašymą suteikti prieglobstį,
- dabar gali likti čia ilgai arba neribotą laiką.
Atsakytas prieglobsčio prašytojas
- nepavyko įrodyti, kad gali apsigyventi,
- institucijos atsisakė suteikti apsaugą,
- dabar turi išvykti iš šalies, nebent nori apskųsti sprendimą arba yra teisėtų priežasčių, kodėl dar
negali grįžti namo.
Ekonominis migrantas
- persikėlė į kitą šalį dirbti,

- gali būti teisėtai ar nelegaliai gyvenantis, priklausomai nuo to, kaip atvyko į šalį,
- gali turėti arba neturėti leidimą dirbti.
Pabėgėliai pagal JK ir tarptautinę teisę turi teisę į Jungtinę Karalystę kviestis savo šeimos narius.
Mūsų duomenys rodo, kad ne mažiau kaip 580 Sirijos pabėgėlių atvyko į JK pagal šeimos
susijungimo vizą nuo 2016 m. sausio iki rugsėjo, įskaitant 280 vaikų. Daugelis atvyko tiesiai iš
konfliktų zonų, įskaitant Alepą, pagal JK vyriausybės Sirijos pabėgėlių šeimų persikėlimo
programą. Per tą patį laikotarpį Jungtinėje Karalystėje po šeimos susijungimo vizos atvyko bent 487
pabėgėlių vaikai iš kitų šalių, įskaitant Iraką ir Sudaną.
Šio tyrimo tikslais kreipėmės į organizacijas, kurios daugiausia dirba su pabėgėliais ir prieglobsčio
prašytojais.
Šaltiniai: Vidaus reikalų ministerija, Imigracijos statistika, 2015 m. spalio mėn. UNHCR 2015 m.
vidurio ataskaita; Nacionalinės statistikos biuras (2013 m. viduryje).
Metodologija ir priemonės
Siekiant patenkinti IO1.3 poreikius, „CLP“ aprašė priėmimo praktiką, naudojamą dalyvaujančiuose
centruose:
1. Tyrimų atlikimas;
2. Sukurti duomenų bazę su centrais/organizacijomis / NVO ir t. t., veikiančiais
pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų priėmimo srityje Škotijoje ir Jungtinėje Karalystėje;
3. Sukurti ir platinti anketas per „SurveyMonkey“ visoms atitinkamoms institucijoms, veikiančioms
pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų priėmimo srityje Škotijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
4. Tikslinių grupių apklausa, siekiant aptarti projekto tikslus ir apskritai gauti jų nuomonę apie
klausimyną ir procedūras.
Anketa specialistams, dirbantiems su migrantais
Mes susisiekėme su operatoriais ir administratoriais organizacijose, veikiančiose
pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų priėmimo srityje Škotijoje ir Jungtinėje Karalystėje, ir
informavome juos, kad jiems bus išsiųstas elektroninis klausimynas, kuriame bus renkama
informacija apie tai, kaip jie veikia. Anketoje daugiausia dėmesio buvo skiriama kiekybinių ir
kokybinių duomenų apie įgaliojimų suteikimo metodus, prieigą prie informacijos ir užimtumo
gairių bei įtraukties metodų rinkimui. „Informacijos laisvės“ prašymas taip pat buvo išsiųstas
visuomeninėms organizacijoms. Jungtinėje Karalystėje viešojo administravimo administratoriams
neleidžiama užpildyti klausimynų ir suteikti informaciją be leidimo. Atsižvelgiant į šią procedūrą,
atsakymai ir toliau lieka nepateikti, ir mes tikimės pratęsimo, net ir pasibaigus šiam terminui.

Klausimynas buvo išdalintas vidutiniškai 120 operatorių, dirbančių 70 organizacijų, o atsakymus
gavome iš 38 organizacijų.

Svarbiausios išvados yra šios:
a. Dauguma organizacijų, veikiančių pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų priėmimo srityje, yra
labdaros organizacijos, po kurių eina vietos organizacijos ir įstatymų numatytos įstaigos.

b. Dauguma organizacijų kasdieninei veiklai gauna vyriausybės finansavimą, o mažiau lėšų gauna
regioninės institucijos, pvz., bažnyčia. 97,1% organizacijų reguliariai bendradarbiauja su kitomis
organizacijomis, biurais ar klinikomis.

c. PRIMĖMIMO srityje, o 36,4 proc. siūlo būstą, būsto paramą, integraciją ir socialinę paramą;
mažiau - prieglobstį ir drabužių visiems prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams.
ŠVIETIMO IR MOKYMO SRITYJE paslaugas teikiančios organizacijos yra 58,6% respondentų,
o jų pagrindinė nuostata - ESOL klasių pristatymas.
Organizacijos, teikiančios paslaugas INTEGRACIJOS ir AUTONOMIJOS srityje, pasiekia 77,8
proc., Palyginti su 22,2 proc. organizacijos siekia Bendrijos vystymosi ir gebėjimų stiprinimo,
susieti asmenis su vietovės paslaugomis, per klubus arba organizuoja sporto renginius.
52% organizacijų neteikia paslaugų INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ srityje, o 48% praktikai, padedantys dalyvauti darbo procese, daugiausia siūlo ryšius su prieglobsčio prašytojais
ir pabėgėliais savanoriškomis galimybėmis partnerių agentūrose, siekdami paskatinti jų gyvenimo
aprašymą su JK sukaupta patirtimi ir nuorodomis bei padėti CV peržiūrai, interviu rengimui.
Darbuotojų įsidarbinimo paslaugų gavėjų skaičius parodytas toliau pateiktoje lentelėje,
atsižvelgiant į jų statusą:

d. . Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria organizacijos, yra:
- trūksta ESOL nuostatų;
- erdvės, laiko apribojimai;
- imigracijos teisininkų, norinčių priimti teisinės pagalbos finansuojamus klientus, trūkumas;
- labai ilgai vėluojama Vidaus reikalų ministerijoje, kol paraiškos apdorojamos pagal 4 skirsnio
reikalavimus, kai pateikiami nauji prašymai;
- priimančiųjų prieglobstį, kad jie taptų remiamomis globėjų paslaugomis.
Dažniausia

šios

apklausos

metu

iškilusi

problema

yra

kalbos

barjeras.

e. informacijos apie priežastis, dėl kurių migrantai nustojo lankytis Priėmimo arba pagalbos
centruose. Atsakę asmenys negalėjo pateikti daug informacijos apie atsisakymo priežastis,
tačiau dažniausios priežastys pateikiamos toliau:

Tikslinės grupės diskusija
Kaip jau buvo minėta, Jungtinėje Karalystėje viešojo administravimo administratoriams
neleidžiama teikti duomenų ir tokiu būdu dalyvauti tyrimuose be leidimo; todėl dalyvavimas
tikslinėse grupėse buvo problemiškas. Dauguma mūsų tyrimų rezultatų buvo gauti iš
duomenų, gautų iš klausimynų, elektroninių laiškų ir pokalbių telefonu.
Vyko diskusija „Edinburgo ir Lothians regioninės lygybės tarybos“ patalpose tarp mūsų ES
programų, padėjėjo Cristianna Nicoletti, kuri taip pat dirba ELREC jaunimo zonos projektų
koordinatoriumi, ir Elisabetta Spano, projekto vadovė / fondų vadybininkė ELREC. JM
Nicoletti jau perdavė savo anketą savo organizacijoje, tačiau taip pat kalbėjo su kolegomis ir
kitų organizacijų, veikiančių santykinėse srityse, operatoriais ir galėjo perduoti tų
organizacijų, kurios susiduria su panašiomis paslaugomis ir problemomis, nuomones.
Pagrindinės mūsų pokalbio išvados:
Organizacijos, aktyviai dalyvaujančios priimant pabėgėlius, pirmiausia siekia savo kalbos ir
kultūros integracijos.
Pagrindinės paramos rūšys:
- kalbos mokymasis,
- gyvenimo įgūdžiai, įskaitant įsidarbinimo galimybes ir IT mokymus,
- patarimai ir pristatymai iš vietinių paslaugų, įskaitant pagalbos tarnybas,
- konsultavimas per NHS standartines procedūras,
- sportinių ir rekreacinių galimybių ženklinimas.
Dauguma operatorių nurodo problemas, kai kalbama apie savo paslaugų teikimą. Svarbiausia
- žemas anglų kalbos lygis.
Pabėgėliai mokosi anglų kalbos ir yra skirtingo išsilavinimo. Anglų kalbos mokymas yra
labai svarbus dalykas, kad pabėgėliai vyktų į darbą ir siektų socialinės integracijos. Kalbai
mokytis tiek žodžiu, tiek raštu, reikia laiko.
Daugelis klausimų taip pat susiję su dokumentų vertimo koordinavimu. Svarbu:
- netiksli informacija apie šeimas prieš atvykimą,

- dokumentais pagrįstų įgūdžių įrodymų trūkumas.
Dėl šios priežasties pabėgėlių įgūdžių ir kvalifikacijų atitiktis JK kvalifikacijų sistemai
beveik neįmanoma, o tai savo ruožtu trukdo jų darbui.
Visi klausimai buvo išsamiai aptarti ir pokalbio rezultatai sutapo su klausimynų rezultatais.
Išvados
Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria organizacijos:
- Trūksta ESOL nuostatų.
- Erdvės ir laiko apribojimai jų įrenginiuose ir paslaugose.
- Imigracijos teisininkų, norinčių priimti teisinės pagalbos finansuojamus klientus, trūkumas.
- Labai ilgai vėluojama Vidaus reikalų ministerijoje, kol paraiškos apdorojamos pagal 4
skirsnio reikalavimus, kai pateikiami nauji prašymai.
- Organizuoti priimančiųjų prieglobstį, kad jie taptų remiamomis globėjų paslaugomis.

Dažniausia problema, kuri šioje apklausoje išryškėjo tiek klausimynuose, tiek per diskusijas
grupėse, yra kalbos barjeras. Su jomis susiduriama, išsprendus pačias pirmąsias problemas,
pvz., teisinės procedūros ir būstas. Beveik visi šios apklausos dalyviai pareiškė, kad jų
organizacija teikia kalbų kursus naudos gavėjams, nes manoma, kad tai reikalinga bet kokiam
kitam etapui, vedančiam į jų finansinę ir socialinę integraciją. Mažas gavėjų anglų kalbos
lygis yra didelė kliūtis bet kokiam bandymui sėkmingai integruotis. Kita svarbi kliūtis jų
darbo saugumui ir tokiu būdu finansiniam nepriklausomumui yra dokumentuotų įrodymų
apie įgūdžius trūkumas. Dėl šios priežasties pabėgėlių įgūdžių ir kvalifikacijų atitiktis JK
kvalifikacijų sistemai beveik neįmanoma, o tai savo ruožtu trukdo jų darbui.

1.3.6 Praktikų, taikomų migrantų socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką
Graikijoje, apibūdinimas
Įvadas
Didelė dalis trečiųjų šalių piliečių šiuo metu yra žemyninėje Graikijoje. Dauguma jų yra
kilusios iš karo ir smurto nukentėjusių šalių (Sirija, Irakas ir Afganistanas). Graikija išlieka
vartai į Europos Sąjungą tūkstančiams pabėgėlių ir migrantų, o tai kelia spaudimą prie sienų,
ypač Graikijos sienų su Turkija. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. atvykusiųjų modeliai pasikeitė
nuo Graikijos ir Turkijos sausumos sienų iki jūros sienų, nes sustiprėjo sienų kontrolė Evros
regione. Pagrindiniai šių migrantų atvykimo punktai iki ES ir Turkijos pareiškimo buvo salos
išilgai mėlynosios sienos su Turkija. Didžioji dauguma migrantų, atvykusių į salas iki 2016
m. kovo 20 d., nepareiškė ketinimo kreiptis dėl tarptautinės apsaugos Graikijoje, tačiau dabar
jie gyvena žemyninėje Graikijoje.
Pagrindinis O1/A3 ataskaitos apie geriausią migrantų socialinės ir darbo įtraukties praktiką
tikslas yra rinkti informaciją ir nustatyti gerą migrantų įtraukimo patirtį nacionaliniu
lygmeniu, siekiant sėkmingai palyginti projektų partnerių pasirinktus duomenis. Renkant
informaciją privilegijuotiems liudytojams, teikiantiems socialines ir darbo įtraukties
paslaugas migrantams ir prieglobsčio prašytojams, viešajame, privačiame ir savanoriškame
lygmenyje buvo siekiama nustatyti sąlygas, kaip siūlomi veiksmingi ir pagreitinti migrantų
įtraukimo procesai.
Siekiant tinkamai remti visų projekte numatytų veiksmų įgyvendinimą - taikant O1/A3,
taikėme apklausos ir analizės priemones, kurios palengvina duomenų rinkimą įgyvendinant
dokumentų ir lauko analizės veiklą, administruojant - klausimynai ir pusiau struktūrizuotas
pokalbis su darbuotojais, dirbančiais priimant ir įtraukiant paslaugas migrantams. Dvejopo
kanalo aptikimo naudojimas: ON DESK apklausa, pagal kurią buvo surinkta medžiaga ir
informacija, susijusi su šia veikla, ir ON FIELD tyrimas, administruojant anketas visose
šalyse partnerėse, leis mums palyginti ir integruoti praktikuojančių šalių liudytojų
parodymus.

METODOLOGIJA IR PRIEMONĖS
Graikijos ataskaita remiasi duomenimis, surinktais devyniais klausimynais, kuriuos užpildė
praktikai, teikdami darbo ir socialines paslaugas pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, ir
informaciją, surinktą viename interviu, kuris buvo atliktas su Katerina Vlasaki iš Kretos
regiono / Vidaus reikalų departamento. Klausimynus sukūrė „Gemeinsam leben und lernen“
„Europa e.V.“, bendradarbiaudama su konsorciumo partneriais O1 veiklos metu. Klausimai
buvo pusiau struktūrizuoti, kad prašomi dalyviai ir interviu dalyviai galėtų pateikti atsakymą
atviru tekstu. Visi partneriai naudojasi bendru klausimynu, kuriame yra nedideli kiekvieno
partnerio pakeitimai, daugiausia grindžiami nestruktūrizuotais klausimais, suskirstytais į
šiuos skyrius: a) Bendrosios savybės, b) Organizacinės charakteristikos, c) Priėmimas,
Socialinė pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų darbo įtraukimo praktika.

Organizacijos/institucijos/valdžios institucijos/NVO, užpildžiusios klausimynus, buvo rastos
per „raštu“ ir „vietoje“ tyrimus, kreipiantis į institucijas, teikiančias paslaugas migrantams ir
prieglobsčio prašytojams Graikijoje.
Graikijos žiniatinklio tyrimams įgyvendinti buvo naudojamas „Survey Monkey“ internetinių apklausų sprendimų teikėjas. Tai palengvino kiekybinę analizę, nes jos
prieinamumas skatina lengvą patvirtinto tyrimo metodo atkūrimą, patikrinimą ir galiausiai
leido lengvai analizuoti ir intuityvią rezultato vizualizaciją sukuriant specialią grafiką.
Apklaustieji
Klausimynai
buvo
išplatinti
kelioms
organizacijoms/institucijoms/valdžios
institucijoms/NVO, kurios aktyviai teikia paslaugas migrantams ir prieglobsčio prašytojams
Graikijoje. Naudojant šią programą, EELI atsiunčia klausimyną 148 kontaktams, kurie
siunčiami elektroniniu paštu (žr. 1 PRIEDĄ). Tačiau buvo surinkti vienuolika klausimynų, iš
kurių tik devyni buvo užpildyti.
1 lentelė: Kvietimas el.paštu

2 lentelė: antras kvietimas el.paštu

Tyrime dalyvavusių organizacijų tipai:

Toliau trumpai pristatomos tyrime dalyvavusios vietinės įstaigos institucijos:
- Atėnų plėtros ir paskirties valdymo agentūra (ADDMA) remia nuolatinę Atėnų raidą kaip
šiuolaikinį Europos kapitalą, kurdama, planuodama ir įgyvendindama platų projektų ir
veiksmų spektrą visoje jos metropolinėje zonoje. ADDMA atlieka svarbų vaidmenį remiant
Atėnų miestą, kad jis pasiektų ambicingą 10 metų strateginį planą.
- Atėnų savivaldybė - įvairiose veiklose ir projektuose labai svarbus vaidmuo priimant ir
įtraukiant migrantus į Atėnų miestą.
- Salonikų savivaldybė, įgyvendinanti programą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams,
bendradarbiaujant su ARSIS NVO ir Graikijos pabėgėlių taryba.
Nevyriausybinė organizacija užpildė klausimyną:
„Starfish Foundation“ - vietinė NVO, Lesbos turi rekordinius pabėgėlių atvykimo per jūrą
skaičius. Kai 2016 m. pavasarį atvykstančiųjų potvynis sulėtėjo, „Starfish“ komanda
nusprendė sustabdyti savo savanorių programą kitose Graikijos salose.
Labdaros fondai, dalyvavę tyrime:
- „Kinisi Iperaspisis“ - kolektyvas su labdaros fondais „Patras“, „Peloponnese“.
- Multikypseli yra savanorių grupė, siūlanti nemokamą graikų kalbos pamoką Kypseli mieste.
Pagrindinis grupės tikslas - sukurti tiltus tarp įvairių Atėnų mieste gyvenančių žmonių.
- „Parea Graikija“ yra solidarumo grupė žmonių, teikiančių paramą praktinėms migrantų
problemoms; kaip maistas, apgyvendinimas, patarimai teisiniais, administraciniais ir
socialiniais klausimais.
Institucijų, deklaruotų pagal klausimą „kitos rūšies organizacija“, tipas:
- Teisinis privatus subjektas KETHEA MOSAIC centras siekia palengvinti migrantų ir
pabėgėlių socialinę integraciją.
- Viešasis juridinio asmens nacionalinis socialinio solidarumo centras (E.K.K.A.), kuris yra
Atėnuose įsteigta valstybinė organizacija, kuriai vadovauja Darbo, socialinio draudimo ir
socialinio solidarumo ministerija.
Graikijoje pabėgėlių integracijos ir priėmimo paslaugos teikiamos per vietinių / regioninių /
nacionalinių / Europos / tarptautinių veikėjų, NVO, labdaros organizacijų, kolektyvų,
sveikatos centrų, švietimo ir kitų institucijų bendradarbiavimo grandinę. Pabėgėliams ir
prieglobsčio prašytojams teikiamas paslaugas paprastai prižiūri regioninės institucijos. Taip
pat randama daug nevyriausybinių organizacijų, iniciatyvų, solidarumo tinklų, dalyvaujančių
nacionalinėje veikloje, skirtoje migrantų integracijai, priklausymui savivaldybėms ar jų
priežiūrai. Toliau išvardytos nevyriausybinės organizacijos ir iniciatyvos yra kontroliuojamos
/ prižiūrimos / bendradarbiaujama su Atėnų savivaldybe ir Salonikų savivaldybe:
NVO, dirbančios su Atėnų savivaldybe:
1. PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ )
2. K.I.Α.D.Α.
(https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-oinonikesypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4

3. POLICIES

FOR GENDER EQUALITY OF ATHENS OFFICEACCOMODATION
FOR
ABUSED
WOMEN
(https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas )

-

Temporary Housing for Refugees under the resettlement program (Relocation
Scheme) (http://www.developathens.gr/relocation )
ARSIS – Association for the Social Support of Youth (http://www.solidaritynow.org/ )
APOSTOLI (http://www.mkoapostoli.com/ )
NOSTOS (https://www.nostos.org.gr/site/gr/filoxenia.html )
ILIACHTIDA (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ )
KLIMAKA (http://www.klimaka.org.gr/ )
AITIMA (http://www.aitima.gr/ )
Medical Intervention – MEDIN (http://medin.gr/index.php/id.html )
Hellenic Center
for
Disease Control
& Prevention
–
HOSTEL
(http://www.keelpno.gr/en-us/home.aspx )
Day Centre "Babel" (babel@syn-eirmos.gr )
CITY PLAZA (http://goo.gl/JKyZMW )
Hospitality center for asylum seeker families (http://arsis.gr/filoxenio-ikogenionetounton-asilo/ )
HOSPITALIY CENTER FOR HOMELESS PEOPLE "ΑΝΑΚΟUFISI"
(https://www.boroume.gr/ )
INEDIVIM: Accommodation Centre for unaccompanied minors and single mothers
with minor children (http://www.inedivim.gr/ )
ALEF-AN INTEGRATION INITIATIVE-Greek Language Lessons
(https://www.facebook.com/MelissanetworkGraikija33/photos/pcb.60364416
6478140/603644109811479/?type=3&theater )

NVO dirbančios su Thessaloniki savivaldybe:
-

ARSIS (http://www.solidaritynow.org/)
PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ )
ILIACHTIDA (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ )
NOSTOS (http://www.nostos.org.gr/site/gr/index.html )
Hellenic Center for Disease Control & Prevention (keelpno.thess@keelpno.gr)
WOMAN'S
SHELTER
(THESSALONIKI)
(http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/home )

Veiklų analizė
Priėmimo veikla
Atėnų savivaldybė:

Paslaugos/praktika: apgyvendinimas, finansinė parama, prieiga prie sveikatos priežiūros
paslaugų, socialinė vaistinė.
Dalyvaujantys operatoriai/darbuotojai: 120 darbuotojų per Užimtumo agentūros
bendruomenės paslaugų programą svetingumo centrams, migrantų merui, pabėgėliams ir
savivaldybių decentralizavimo veiksmams, migrantų ir pabėgėlių departamento paramai ir
socialinei integracijai,
Medicininio pobūdžio nevyriausybinės organizacijos (gydytojai be sienų, Raudonasis
kryžius). Tarptautinis gelbėjimo komitetas (IRC). Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių
reikalų komisaras (UNHCR).
Patalpinta/naudos gavėja: 2000 svečių Eleonoje („Eleonas“ yra pirmoji oficiali atvira viešojo
maitinimo struktūra Graikijoje), o laikino būsto programoje gyvena daugiau nei 1500
žmonių.
Finansavimo ištekliai: Eleono struktūrai siūlomi rėmimai ir aukos. Tiesioginis finansavimas
per Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą laikinojo pabėgėlių būsto
programai (perkėlimo schema).
Nacionalinis socialinio solidarumo centras (E.K.K.A.)
Paslaugos/praktika: skubios globos ir priežiūros tarnybos, skubios socialinės intervencijos
tarnyba (skubi intervencija „vietoje“).
Dalyvaujantys operatoriai/darbuotojai: socialiniai darbuotojai, psichologai, sociologai, NVO.
Naudos gavėjai: 2016 m. - 875 svečiai.
Finansavimo ištekliai: valstybės finansavimas.
Parea Graikija:
Paslaugos/praktika: parama apgyvendinimui/ryšiui su prieglaudomis, maistu, drabužiais ir
pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais.
Dalyvaujantys operatoriai/darbuotojai: 27 savanoriai.
Naudos gavėjai: daugiau nei 15000.
Finansavimo ištekliai: rėmimas ir dovanojimas.
Kinisi Iperaspisis:
Paslaugos/praktika: parama apgyvendinimui/ryšiui su prieglaudomis, maistu, drabužiais
ir pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais.
Dalyvaujantys operatoriai/darbuotojai: 20 savanorių, teisininkai, Patras savivaldybė,
Graikijos Raudonasis Kryžius, Pasaulio gydytojai, MSF, PRAKSIS NVO, Rio
universiteto ligoninė, St Andrew ligoninė, Socialinė virtuvė KITAS MAN NVO.
Naudos gavėjai: daugiau nei 10000.
Finansavimo ištekliai: savanoriškas pasiūlymas.
Paslaugos: apgyvendinimo, maisto, aprangos bei sveikatos priežiūros.

Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 20 savanorių, teisininkai, Patras savivaldybė,
Graikijos Raudonasis Kryžius, Pasaulio gydytojai, MSF, PRAKSIS NVO, Rio universiteto
ligoninė, St Andrew ligoninė, Socialinė virtuvė KITAS MAN NVO.
Naudos gavėjai: daugiau nei 10.000.
Finansavimo ištekliai: savanoriškas pasiūlymas.
- Starfish Fondas:
Paslaugos / praktika: apgyvendinimas, finansinė parama, prieiga prie sveikatos priežiūros
paslaugų, socialinė vaistinė.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 3 darbuotojai iš Starfish, 6 savanorių,
Stavros Niarchos institucija maitinimo programose ir materialinės pagalbos srityje.
Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, pvz., NR Nyderlandai maitinimui, Pagalba
Pabėgėliams JK dėl materialinės paramos
Naudos gavėjai: 131.000.
Finansavimo ištekliai: rėmimas ir dovanojimas.
- Thessaloniki savivaldybė
Paslaugos / praktika: apgyvendinimas, finansinė parama, prieiga prie sveikatos priežiūros
paslaugų, socialinė vaistinė.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 16 darbuotojų ir 7 savanoriai,
EKKA, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų komisarė, migracijos politikos departamentas,
regioninės prieglobsčio tarnybos, ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros tarnybos,
poliklinikos NVO.
Finansavimo ištekliai: JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro programa.
- Atėnų plėtros ir paskirties valdymo agentūra (ADDMA):
Paslaugos / praktika: apgyvendinimas, finansinė parama, prieiga prie sveikatos priežiūros
paslaugų, socialinė vaistinė.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 100 darbuotojų, 8 gydytojai.
Naudos gavėjai: 2,400, dauguma jų perkelia ir tikisi išvykti į kitą šalį.
Finansavimo ištekliai: remia regioninės institucijos, pvz., Bažnyčia ar Europos Sąjunga.
Praktikos mokymų srityje
 Atėnų savivaldybė
Paslaugos / praktika: graikų kalbos kursai, tarpkultūrinė veikla vaikams ir paaugliams,
skatinimas įsidarbinti.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 120 darbuotojų per Užimtumo agentūros
bendruomenės paslaugų programą svetingumo centrams.
Migrantų meras, pabėgėlių ir savivaldybių decentralizavimo veiksmai, parama ir migrantų ir
pabėgėlių departamento socialinė integracija.

Finansavimo ištekliai: rėmimas ir dovanojimas. Tiesioginis finansavimas per Jungtinių Tautų
pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą laikinojo pabėgėlių būsto programai (perkėlimo
schema).
 KETHEA MOSAIC Centras:
Paslaugos / praktika: graikų kalbos kursai, mokymo kursai.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 5 centro darbuotojai, 2 savanoriai, kitos mokymo
įstaigos ir mokymosi visą gyvenimą centrai, sekmadienio mokykla migrantams.
Finansavimo ištekliai: valstybės finansavimas.
 Multikypseli:
Paslaugos / praktika: graikų kalbos ir kultūros kursai.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 13 savanorių
Finansavimo ištekliai: savanorių nuosavieji ištekliai.
 Kinisi Yperaspisis:
Paslaugos / praktika: graikų kalbos ir kultūros kursai.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 6 savanoriai.
Finansavimo ištekliai: savanorių nuosavieji ištekliai.
 Thessaloniki svivaldybė:
Paslaugos / praktika: prieiga prie švietimo, vokiečių ir anglų kalbos kursų, kūrybinė veikla
vaikams, ikimokyklinis ir mokyklinis amžius, integracija į nacionalinę švietimo sistemą.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 16 darbuotojų ir 7 savanoriai, pradinės ir vidurinės
mokyklos ir tiekėjai.
Finansavimo ištekliai: JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro programa.
 Atėnų plėtros ir paskirties valdymo agentūra (ADDMA):
Paslaugos / praktika: anglų kalbos kursai.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: savanoriai.
Naudos gavėjai: 2,400 - dauguma jų yra perkėlę ir tikisi išvykti į kitą šalį.
Finansavimo ištekliai: savanoriškas pasiūlymas.
Socialinės integracijos praktikos
 Atėnų savivaldybė:
Paslaugos / praktika: Ekonominė ir psichosocialinė parama, Programos svečių pažangos
stebėjimas kiekvienam apartamentui (butui ar grupiniam apgyvendinimui), kurį atlieka
atitinkamas mokslo ir administracijos personalas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 120 darbuotojų per Užimtumo agentūros
bendruomenės paslaugų programą svetingumo centrams,
Migrantų, pabėgėlių ir savivaldybių decentralizavimo veiksmų meras, migrantų ir pabėgėlių
departamento parama ir socialinė integracija.

Finansavimo ištekliai: rėmimas ir dovanojimas. Tiesioginis finansavimas per Jungtinių Tautų
pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą laikinojo pabėgėlių būsto programai (perkėlimo
schema).


KETHEA MOSAIC Centras:

Paslaugos / praktika: parama teisiniams procesams, dokumentacija, aiškinimas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 2 centro darbuotojai, 1 savanoris, ekonominė
pabėgėlių programa - savanorių advokatų grupė - NVO.
Finansavimo ištekliai: valstybės finansavimas.
 Kinisi Yperaspisis:
Paslaugos / praktika: parama teisiniams procesams, dokumentacija, aiškinimas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 10 centro darbuotojų, 15 savanorių, savanorių
teisininkų grupės, NVO.
Finansavimo ištekliai: savanoriškas pasiūlymas.
 Atėnų plėtros ir paskirties valdymo agentūra (ADDMA):
Paslaugos / praktika: parama teisiniams procesams, dokumentacija, aiškinimas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: savanoriai.
Patalpinta / naudos gavėja: 2,400, dauguma jų yra perkeliami ir tikisi išvykti į kitą šalį.
Finansavimo ištekliai: remia regioninės institucijos, pvz., Bažnyčia ar Europos Sąjunga.
Integracijos į darbo rinką praktikos
 Atėnų savivaldybė:
Paslaugos / praktika: veikla, skatinanti įsidarbinti - mokymo seminarai / kalbos kursai,
Pabėgėlių srautų skyriaus observatorija pradėjo kartoti savivaldybių veikiančių pabėgėlių
įgūdžius ir kvalifikaciją. Vyksta procesas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 120 darbuotojų per Užimtumo agentūros
bendruomenės paslaugų programą svetingumo centrams.
Migrantų meras, pabėgėlių ir savivaldybių decentralizavimo veiksmai, parama ir migrantų ir
pabėgėlių departamento socialinė integracija.
Finansavimo ištekliai: rėmimas ir dovanojimas. Tiesioginis finansavimas per Jungtinių Tautų
pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą laikinojo pabėgėlių būsto programai (perkėlimo
schema).
 Thessaloniki savivaldybė:
Paslaugos / praktika: veikla, skatinanti įsidarbinti - mokomieji seminarai / kalbos kursai,
ryšys su bendruomene ir darbo rinka, vietos verslumo ugdymo veikla.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 16 darbuotojų ir 7 savanoriai, vietos užimtumo
agentūros, prekybos rūmai.
Finansavimo ištekliai: JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro programa.

 Atėnų plėtros ir paskirties valdymo agentūra (ADDMA):
Paslaugos / praktika: ryšys su bendruomenės ir darbo rinka, vietos verslumo didinimo veikla,
įgūdžių ir kvalifikacijų žemėlapių sudarymas.
Dalyvaujantys operatoriai / darbuotojai: 20 darbuotojų.
Finansavimo ištekliai: remia regioninės institucijos, pvz., Bažnyčia ar Europos Sąjunga.
Pastabos ir išvados
Graikijoje dauguma migrantų priėmimo ir integracijos procesų srities specialistų ir
operatorių yra viešojo sektoriaus arba savanorių komandos. Dėl migrantų krizės daugelis
nevyriausybinių organizacijų veikia ir socialines bei mokymo paslaugas, teikiamas
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams. Šiuo klausimu verta paminėti, kad daugumą
mokymų, ypač kalbų, susijusių su kalbos paruošimu, teikia savanorių mokytojai ir
instruktoriai.
Apibendrinant surinktus klausimynus, pateikiamos mažesnės nei pagrindinės problemos
ir kliūtys, kurias nurodė dauguma respondentų:
1. Pagalbos gavėjų įtraukimas į integracijos programas ir iniciatyvas, kurios nežino, ar jie
išliks Graikijoje, nėra visapusiškai sprendžiamas poreikis įtraukti vaikus į formalųjį
švietimą, reikia tikslinės ir kasdieninės kalbos pamokų.
2. Centrinės valdžios išteklių ir planavimo trūkumas. Koordinavimo trūkumas tarp
atitinkamų tarnybų, įstaigų ir atsakomybės paskirstymo.
3. Didžioji dauguma svečių nemano, kad Graikija yra galutinė paskirties šalis, todėl
sunku sukurti išsamią socialinės įtraukties veiksmų sistemą.
4. Vertėjų trūkumas - tarpininkai profesionalai. Nėra tinkamų nuorodų, struktūrų
trūkumo, struktūrinių problemų, sudėtingų atvejų.
5. Prieglobsčio tarnybos, kuriose trūksta personalo, kelia problemų ir sukelia papildomą
psichologinę naštą pabėgėliams.
6. Pabėgėlių nesugebėjimas padengti kelionės išlaidų, susijusių su buvimu prieglobsčio
tarnybose (pokalbiai ir pan.). Nuolatinių vertėjų trūkumas ligoninėse.
Iki šiol Graikija praėjo tūkstančiai migrantų praėjusiais metais, kai kelios Europos šalys
uždarė savo sienas, siekdamos užkirsti kelią jiems pereiti į Vidurio ir Vakarų Europą, taip
pat Turkijos ir Europos Sąjungos susitarimas kovoti su žmonių kontrabanda Egėjo jūroje
praėjusių metų kovo mėn. Tačiau pareigūnai skundėsi, kad Europos Sąjungos planas
perkelti migrantus į kitas šalis sunkiai skinasi kelią.

ANTRA DALIS
Rezultatų pristatymas

1 REZULTATAI
Siekiant apibūdinti gerąją patirtį, susijusią su pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų socialine ir
darbo įtrauktimi, reikia paaiškinti skirtingus integracijos etapus. Tikslinių grupių susitikimai
pasiekė ne tik gerosios patirties nustatymo rezultatus, bet ir rezultatus, susijusius su įvairiomis
socialinės ir darbo įtraukties sritimis, kuriose galima įgyvendinti gerąją patirtį. Taigi prieš
pradedant gerosios patirties perkėlimą į Europos šalis turi būti aiškūs skirtingi integracijos
etapai. Remiantis pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų socialinės ir darbo įtraukties struktūra,
galima palyginti skirtingas priėmimo ir socialinės įtraukties sistemas. Be to, galima išnagrinėti jų
gebėjimus įtraukti gerąją patirtį iš kitų šalių. Toliau pateiktuose skyriuose paprasta vizualiai
paaiškinti integracijos etapus ir nurodomos sritys, kuriose vienu metu gali būti panaudojama
geroji patirtis.
2.1.1 Pirminės integracijos etapas
Pirmasis integracijos etapas yra bendras pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų priėmimas. Tai
apima pradinius poreikius, prieglobstį, maisto ir sveikatos paslaugas. Be pirminės sveikatos
priežiūros, labai svarbus žingsnis yra teisinė parama ir pabėgėlio teisinio statuso išaiškinimas.
Šiame integracijos etape taip pat svarbu kalbų įgijimas, kad pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai
galėtų bendrauti su vietiniais gyventojais kasdieninėse situacijose ir antrajame etape, kad jie
galėtų dalyvauti tokiose veiklose kaip mokymas ir mokymasis. Svarbu identifikavimas. Jei
pabėgėlis ar prieglobsčio prašytojas jau turi tam tikrus mokyklos pažymėjimus, turi baigti
mokymą mokykloje ar pradėti mokytis įgydamas pagrindinius mokymosi įgūdžius, tokius kaip
rašymas ir skaitymas. Žemiau esančiame paveikslėlyje žalieji apskritimai yra geros praktikos
pavyzdžiai arba sritys, kuriose geroji patirtis gali tęstis ir būti naudinga integracijos procesui. Yra
daug skirtingų kalbų mokymosi priemonių ir metodų. Raudonieji apskritimai apibrėžia kliūtis ir
problemas, kurios gali užkirsti kelią integracijos procesui. Šių kliūčių pavyzdžiai yra
piktnaudžiavimo narkotikais klausimas ir teisinis neišvengiamo išsiuntimo klausimas. Kita
kliūtis gali būti nepakankama praktinė patirtis ir supratimas apie sudėtingą oficialių ir
savanoriškų darbuotojų pabėgėlių atestatų pripažinimą.

2.1.2 Antrinės integracijos etapas
Suteikus pagrindinius poreikius ir nustatant kažkokį mokyklos išsilavinimą, o kai kuriais atvejais
pasibaigus mokymosi priemonei, kad gautų mokslo pažymėjimą, yra įgūdžių ir profesinės
patirties pripažinimo etapas. Tai ypač aktualu pabėgėliams, kurie yra vyresni nei 18 metų ir
neturi teisės į mokslą. Kai kurie senesni pabėgėliai niekada nesilankė mokykloje, tačiau turi
praktinę patirtį. Šią patirtį ir įgytus įgūdžius reikia nustatyti. Pabėgėliams ir prieglobsčio
prašytojams, neturintiems patirties ar įgūdžių, kitas žingsnis galėtų būti integracijos kursas ir
informacijos, kaip gauti prieigą prie mokymų, teikimas. Orientavimasis į tai, kaip ir kur galima
patekti į darbo rinką ir kur gali būti reglamentai, pvz., reguliuojamos darbo vietos, kurioms
reikalinga speciali kvalifikacija. Pavyzdžiui, yra Europos kvalifikacijos pasas kaip alternatyva
mokyklų pažymėjimams, kai galima nustatyti ir patikrinti asmens asmeninius profesinius
įgūdžius. Nors šis Europos pasas dar nėra gerai žinomas, o reglamentuojamoms darbo vietoms
reikia specialių sertifikatų. Turi būti išsiaiškinta, ar pabėgėlis/ prieglobsčio prašytojas gali gauti
šiuos pažymėjimus, ar reikia rasti alternatyvą. Kai kuriose šalyse galima dalyvauti profesiniame
mokyme ir atlikti išorinį egzaminą, kad būtų atlikti reikalingi pažymėjimai. Be rekomendacijų ir

informacijos apie tai, kokiu būdu galima įgyti išsilavinimą, taip pat turi būti nustatyta finansinė ir
finansinė parama šiuose procesuose. Toliau pateiktoje grafikoje parodytas šis darbo patirties
pripažinimo procesas. Vėlgi, žalieji apskritimai tinka toms sritims, kuriose galima įtraukti gerąją
patirtį, siekiant paremti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų socialinę ir darbo įtrauktį.

Pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, kurie baigė studijas savo šalyje, reikia pradėti
pripažinimo procesą. Todėl daugumoje šalių turite nusiųsti kompetentingai institucijai visus
dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją, ir oficialius vertimus gyvenamosios šalies kalba. Be
to, jūs taip pat turite atsiųsti tapatybę patvirtinantį dokumentą ir CV bei prireikus paraišką. Dėl
šių procedūrų labai svarbu suteikti gaires ir orientaciją. Praktiškai šią procedūrą gali būti labai
sudėtinga ir sudėtinga įgyvendinti, nes dokumentai ir laiškai dažniausiai yra rašomi atitinkamos
šalies kalba. Be to, pripažinimo procesai Europos šalyse skiriasi. Svarbu pateikti informaciją apie
pripažinimo procesą kaip gerąją patirtį (žr. žalią apskritimą žemiau esančiame paveikslėlyje).

Pripažinimo proceso rezultatai taip pat gali labai skirtis. Gali būti, kad studijų pavadinimai yra
visiškai pripažinti ir kad jūs galite gauti darbo leidimą iš karto. Vis dėlto dažniausiai studijų
pavadinimai būna tik iš dalies pripažįstami arba visai nepripažįstami. Daugeliu atvejų skirtingi
universitetai nusprendžia, kurie moduliai yra pripažinti ir palyginami ir kokie moduliai turi būti
pripildyti. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais universiteto studijų užsienyje metu pasiektas
pavadinimas gali būti baigtas tik pameistrystės ar profesinio mokymo būdu. Taigi studijų
pavadinimas nebus pripažintas ar patvirtintas kaip panašus į tokį profesinį mokymą

Šalia pripažinimo, yra svarbu ir darbo įtrauktis. Pvz., ar profesija, kurią turiu, yra
reglamentuojama profesija atitinkamoje šalyje. Tai reikštų, kad mano studijų pavadinimų ar
profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra būtinas norint dirbti. Apskritai, savarankiškai
dirbančio asmens gebėjimas ir taisyklės turi būti atidžiai tikrinami. Todėl labai svarbu vadovauti
ir konsultuoti. Ypač dėl to, kad dėl skirtingos aplinkos egzistuoja skirtingi suvokimai.
Svarbiausias veiksnys sėkmingam pabėgėlio ar prieglobsčio prašytojo patekimui į darbo rinką
yra jo motyvacija. Pirmiausia reikia nustatyti motyvaciją, kuri dažnai yra susijusi su jo interesais
ir įgūdžiais. Po to asmens interesai ir gebėjimai turi būti suderinti su darbo rinkos situacijos
poreikiais ir veiksmais, kurių reikia imtis, kad asmuo galėtų realiai rasti darbo vietą šioje srityje.
Šiems žingsniams reikalingas trečiojo asmens, kuris gali prisijungti prie darbdavių ir įmonių, kad
galėtų teikti stažuotę, gaires ir orientaciją. Atvykus į darbo vietą, gairės neturėtų būti nutrauktos
nedelsiant. Gali būti, kad yra milžiniškų kultūrinių skirtumų, kurie gali sukelti problemų su
kolegomis ar darbuotoju. Be to, reikia pabėgėlio ir prieglobsčio prašytojo kalbos įgūdžių, kurie
gali skirtis nuo kalbos kursų. Šioje srityje gali kilti daug problemų, tačiau tuo pačiu metu yra
daug naujoviškų praktikų, kurios gali užkirsti kelią šiems klausimams.

2.2 GEROSIOS PRAKTIKOS
Remiantis apklausomis ir kiekvienoje šalyje partnerėje tikslinėse grupėse atliktomis
diskusijomis, nustatytos tokios gerosios praktikos migrantų integracijos į darbo rinką ir socialinei
įtraukčiai.
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos visos kiekvienoje partnerių šalyje individualiai nurodytos
praktikos įvairiose analizuojamose srityse:

GEROSIOS PRAKTIKOS
SRITIS

PRIĖMIMAS

MOKYMAI

n.

PRAKTIKOS

1

Psichologinė, socialinė, sveikatos priežiūros pagalba

2

Individualizuotas dėmesys pabėgėliams

3

Psichosocialinė parama

4

Individuali socialinio specialisto konsultacija

5

Bendras apgyvendinimas

6

Individualus apgyvendinimas

7

Maistas

8

Apranga

9

Teisinė pagalba naujai atvykusiems

10

Neformalių ryšių stiprinimas

11

Finansinė parama

12

Prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų

13

Prieiga prie socialinės vaistinės

14

Informacija ir patikimumas

15

Kursai kalbos centruose

16

Nacionalinio kalbos žinių konkurso organizavimas

17

Prieiga prie nuolatinio teritorinio centro

18

Prieiga prie išorinio mokymo centro

19

Priemonių savarankiškam mokymuisi kūrimas

MOKYMAI

20

Mokymai specialistams

21

One-to-one mokymas

22

Tarpininkavimas prieigai prie švietimo sistemos

23

Tesinė parama/pagalba

24

Prieiga prie paslaugų

25

Informacija

26

Mokymais ir bendradarbiavimas

27

Kalbos kursai

28

Laisvalaikio užsiėmių organizavimas

29

Kursai, skirti gauti integracijos pažangos sertifikatą
Pasirengimo kursai Ispanijos pilietybei gauti

30
INTEGRACIJA
AUTONOMIJA

IR

31
32
33

35

Bendruomeniškumo ir gebėjimų stiprinimas
Praktinės informacijos apie kasdienio gyvenimo poreikius
teikimas
Pagalba moterims su vaikais

36

Vietinių jaunuolių ir jaunų pabėgėlių susitikimai

37

Ryšio tarp studentų ir pabėgėlių sukūrimas

38

Sporto ir poilsio galimybės

39

Ryšys su darbo rinkos paslaugomis

40

Integruotų socialinių ir darbo įtraukimo būdų kūrimas
Savarankiško darbo iniciatyvos

34

INTEGRACIJA
DARBO RINKĄ

Specialios pabėgėlių integracijos programos
Įgalinimo įrankiai

Į 41
42
43

Bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis sukūrimas
Pagalba ieškant stažuotės ar darbo visai dienai

44

Kompetencijų vertinimo įmonių mokymas (ĮSA)

Tada mes analizavome visas praktikas, kad sukurtume palyginimo matricą (žemiau esančioje
lentelėje), kuri suteikė mums galimybę suprasti problemas, susijusias su kiekviena praktika ir
sritimis, kuriose kiekviena praktika yra priimta. Dėl to buvo lengviau nustatyti geriausią
praktiką.
VISŲ TYRIME DALYVAVUSIŲ ŠALIŲ PRAKTIKŲ PALYGINIMO MATRICA

SRITIS

1

PRIĖMIMAS

TRUMPAS
APRAŠYMAS
Sutelkti dėmesį į
konkrečias
kiekvieno pabėgėlio
savybes, kaip vieną
iš
geriausių
Individuali pagalba:
priėmimo paslaugų
psichologinė,
strategijų,
kad
socialinė, sveikatos
pirmiausia
žinotų
priežiūros
kiekvieno asmens
klausimais
poreikius
ir
problemas
bei
bandytų
rasti
tinkamiausią
sprendimą.
PRAKTIKOS

2

3

4

Apgyvendinimas

Maistas

Apranga

Pagalba
apgyvendinimo
klausimais
Sriubos
virtuvės
organizavimas arba
informacijos
apie
maisto
produktus
teikimas
Informacija
apie
drabužių paslaugų
teikimą

PROBLEMOS

ŠALIS

ITALIJA
ISPANIJA ŠKOTIJA LIETUVA GRAIKIJA Gebėjimas
prisitaikyti
prie VOKIETIJA
projekto taisyklių
- Kalba ir kultūra
Vietos
gyventojų
opozicija - Psicho ITALIJA
/
finansinės ŠKOTIJA paramos gavėjų GRAIKIJA būklė
- LIETUVA VOKIETIJA
Dalijimasis
erdvėmis
ITALIJA
GRAIKIJA VOKIETIJA
ITALIJA
GRAIKIJA VOKIETIJA

5

6

PRIMĖMIMAS

7

8

Teisinė
parama
naujai
atvykstantiems apie
Teisinė
pagalba teisinį kontekstą ir
naujai atvykusiems teises
priimančiojoje
šalyje
dar
iki
atvykimo momento
Veiklos
organizavimas
ir
tarptautinių
priemonių kūrimas,
Neformalių
ryšių
siekiant padėti ir
stiprinimas
remti užsieniečius,
kuriems
gresia
atskirtis, ir naujus
atvykusius asmenis.

Finansinių išteklių
ir (arba) paramos
trūkumas, žemas
pabėgėlių
skaičius, palyginti
su
kitomis
šalimis,
kaip
Graikija
arba ISPANIJA
Italija, ir politinio
sąmoningumo
stoka, padedanti
išspręsti
šią
padėtį, operatorių
darbo
sąlygų
tikslumas

Didžioji dauguma
atvykėlių
netraktuoja
Graikijos
kaip
Informacijos
apie galutinės
GRAIKIJAFinansinė parama
finansines paslaugas paskirties šalies,
VOKIETIJA
teikimas
todėl
sunku
sukurti
išsamią
socialinės
įtraukties veiksmų
sistemą.
Išsami informacija
apie
esamas Begalė įstatymų
Infomacija
ir institucijas
ir reglamentuojančių
VOKIETIJA
perdavimas
organizacijas bei jų darbą
su
paslaugas
ir pabėgėliais
atsakomybę.

9

10

Anglų
ir
nacionalinių kalbų
kursų
organizavimas.
Organizuoti „one to
one“ kalbų kursus,
vykdomus
per
žaidimus, žodines
korteles,
knygas,
darbo dokumentus
ir kt.

ITALIJA
ISPANIJA ŠKOTIJA
Kalbos kursai
(ESOL
Ne
vienodos CLASSES) pradžios žinios - GRAIKIJA VOKIETIJA
Integracijos
problemos
Veiklos
Patarimai,
kaip nutraukimas
Prieiga
prie
naudotis nuolatiniu Motyvacijos
nuolatinio teritorinio
stoka - Įvairios
teritoriniu centru
centro
kultūros
Parama
dalyvauti
ITALIJA
mokymo

11

kursuose

Prieiga prie išorinio
išoriniuose mokymo
mokymo centro
centruose

MOKYMAI

12

13

14

Priemonių
savarankiškam
mokymuisi
sukūrimas

Priemonių,
skirtų
palengvinti mokymosi
procesus
pabėgėliams,
kūrimas,
siekiant
suteikti
jiems
galimybę bet kada
naudotis
šiomis
priemonėmis
ir
laikytis
savo
mokymosi kelio.

Finansinių
išteklių ir (arba)
paramos
trūkumas, žemas
pabėgėlių
skaičius,
palyginti
su
kitomis šalimis,
ISPANIJA kaip
Graikija
VOKIETIJA
arba Italija, ir
politinio
sąmoningumo
stoka, padedanti
išspręsti
šią
padėtį, operatorių
darbo
sąlygų
tikslumas

Organisation
of
training
programmes
for
Training
for workers in order to
operators
update
Asylum
Laws, languages of
the refugees’ origin
countries, etc.
Tarpininkavimas
Išsami informacija, Begalė
prieigai
prie kuri organizacija už instittucijų
švietimo sistemos
ką atsakinga
įstatymų

bei VOKIETIJA

15

16

17
INTEGRACIJA
IR
AUTONOMIJA

18

19

Teisinė
pagalba/parama

Teisinių
paslaugų
organizavimas
siekiant
padėti
pabėgėliams
integruotis
ir
įsidarbinti

ITALIJA
GRAIKIJA LIETUVA VOKIETIJA

Priemonių,
suteikiančių
pabėgėliams
Prieiga prie paslaugų
galimybę
naudotis
paslaugomis, teikimas Peticijos

Informacijos
apie
priimančiąją
šalį
teikimas, taip pat
Informacija
praktinis vadovas ir
vadovas
apie
kasdienio gyvenimo
poreikius
Mokymo
veiklos
organizavimas,
suteikiantis
pabėgėliams
Mokymai
ir galimybę
gauti
bendradarbiavimas oficialią studijų /
profesinę
kvalifikaciją
arba
užbaigti ankstesnį
mokymosi kelią
Programų,
skirtų
gyventojams,
kuriems
gresia
Specialios
atskirtis pabėgėlių
programos pabėgėlių tarpe,
kūrimas,
integracijai
siekiant palengvinti
jų
integraciją į
priimančiąją
visuomenę.

ITALIJA
ŠKOTIJA VOKIETIJA

pateikimo laikas
tarptautinių
taisyklių
priėmimas
kalbinių
ir ITALIJA
VOKIETIJA
kultūrinių
tarpininkų
trūkumas

ITALIJA
ISPANIJA ŠKOTIJA LIETUVA

Finansinių
išteklių / paramos
trūkumas, žemas
pabėgėlių
skaičius,
palyginti
su
kitomis šalimis,
kaip
Graikija
arba Italija ir ir

ISPANIJA ŠKOTIJA GRAIKIJA LIETUVA VOKIETIJA

asmeninis dėmesys
pabėgėliams,
jų
socialinio
dalyvavimo
ir
nepriklausomumo
skatinimas.

politinio
sąmoningumo
stoka, padedanti
ISPANIJA
išspręsti
šią
padėtį, operatorių
darbo sąlygos

20

Įgalinimo įrankiai

21

Informacijos
apie
šalies
tradicijas,
Bendruomeniškumo
kalbos barjeras,
kultūrą,
istoriją,
ir
gebėjimų
vietos,
laiko ŠKOTIJA
politinę
sistemą,
stiprinimas
suvaržymai
religiją
ir
kt.teikimas

22

Studentų teikiamos
paslaugos
nelydimiems
nepilnamečiams
pabėgėliams,
atliekant
namų
Integracijos
darbuose. Veikla,
programos, skirtos
kalbos
skirta vaikams su
moterų ir nelydimų
kultūriniai
vaikais,
siekiant
nepilnamečių
skirtumai
suteikti
jiems
pabėgėlių socialinei
galimybę bendrauti
įtraukčiai
su
vietiniais
žmonėmis ir tuo
pačiu metu gauti
nemokamą
vaikų
priežiūrą.

IINTEGRACIJA
IR
AUTONOMIJA

bei
VOKIETIJA

Paramos ir priemonių,
skirtų
pabėgėlių
įtraukimui
į
darbą,
teikimas
(Gyvenimo
aprašo
rengimas,
tarptautinio
darbo
organizavimas
Kompetencijų
žemėlapio kūrimas Profesinių laboratorijų
organizavimas
Profesinio
projekto
rengimas - Parama
įmonių atitikimui)

23

Ryšys su darbo rinka

24

Darbo paieškos plano
sukūrimas per pirmą
Integruotų socialinių ir pokalbį
darbo įtraukimo būdų
kūrimas

DARBO
ĮTRAUKTIS

Savarankiško
iniciatyvos
25

26

27

darbo Verslininkų kultūros
seminarai,
išsamūs
patarimai, mokymai,
savarankiškos
iniciatyvos
migrantams
ir
pabėgėliams.

Bendradarbiavimo
Vietinio
tinklo
susitarimai
su sukūrimas
su
įmonėmis, kurioms
įmonėmis
yra įdomu įdarbinti
pabėgėlius

Kompetencijų
vertinimo
įmonių
mokymas (ĮSA)

Mokymo
veiklos,
skirtos
įmonėms,
kurios nori įdarbinti
pabėgėlius,

nedarbas
Nepakankamas
profesinių
įgūdžių
bagažas
darbo
rinkoje - Problemos,
susijusios
su
dokumentais
Praktikos
ir
priėmimo
laiko
nesuderinamumas Aukšta kvalifikuotų
darbuotojų
kvalifikacija
Administracinės
problemos - Kultūros
skirtumai
Ekonominių išteklių
trūkumas

ITALIJA
ŠKOTIJA
GRAIKIJA
VOKIETIJA

-

ISPANIJA
GRAIKIJA
LIETUVA

-

Finansinių išteklių /
paramos trūkumas,
žemas
pabėgėlių
skaičius, palyginti su
kitomis šalimis, ir
politinio
sąmoningumo stoka,
padedanti
išspręsti
šią
situaciją, ISPANIJA
operatorių
darbo
sąlygų tikslumas

organizavimas

Šios matricos dėka mes turėjome galimybę nustatyti 5 "praktikos" rūšis, bendras visiems, ir
įsitikinti, kad kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje pasiekta gerų rezultatų ir tikrai prisidedama prie
migrantų įdarbinimo ir socialinės įtraukties:
1. Kalbų mokymas ir švietimas
2. Darbo gairės
3. Įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimas
4. Teisinės konsultacijos
5. Socialinė ir kultūrinė integracija
Kiekvienai identifikuotai tipologijai parinkta informacija apie kai kuriuos veikimo būdus savoje
šalyje, kurie gali būti lengvai pritaikomi kitose šalyse.

2.2.1 GEROSIOS PRAKTIKOS KALBOS MOKYMO BEI ŠVIETIMO SRITYJE
ISPANIJA (1)
Pavadinimas:

INTERMOVE

Atsakinga organizacija:

Projektą koordinuoja INCOMA

Organizacijos tipas:
Šalis (regionas):

Įvairius mokymus
organizacija
Europos Sąjunga

Įgyvendinimo laikotarpis:

01/09/2015-01/01/2018

Pagrindinės veiklos:

Tarpkultūrinis ir kalbų supratimas

Finansavimas:

Erasmus+,
KA2strateginės
partnerystės
„INTERMOVE“ siekia tobulinti
kalbų bei tarpkultūrinius įgūdžius,
naudojant novatorišką požiūrį, kad
būtų galima suprasti kelias kalbas
mokantis kitose srityse. Programos
tikslas - paruošti dalyvius mobilumo
projektams per kalbų suvokimą.

Trumpas aprašymas:

organizuojanti

Tikslai
INTERMOVE sprendžia dvi kliūtis: tarpkultūrinius klausimus ir užsienio kalbų žinias, kuriant ir
įgyvendinant naują mokymo kelią, skirtą paruošti mobilumo projektams dalyvius, įtraukiant
prancūzų, anglų, portugalų, italų ir ispanų kalbų mokėjimą kaip priemonę tarpkultūriniam
pasiruošimui.
Projekto tikslinė auditorija - mobilumo programų dalyviai ir operatoriai, dirbantys su šiomis
programomis.
Įgyvendinimas
Projekto rezultatais daugiausia siekiama suteikti instruktoriams ir mentoriams naujas priemones,
skirtas paruošti dalyvius. Atitinkamai, įgyvendinant projektą, buvo sukurtas mokymosi kelias
prieš išvykimą ir atvykus tiek internete, tiek vietoje; be to, buvo įdiegti kiti produktai, kaip ORL
platforma bei trenerių vadovas.
Rezultatai
- INTERMOVE modelio sukūrimas
- Patariamosios tarybos patvirtinimas.
- Atvirų mokymosi išteklių kūrimas.
- Žinių ir gerosios patirties perdavimas iš ankstesnių projektų.

- EFQ grindžiamos tarpkultūrinės kompetencijos.
- Skatinti tarptautinius ryšius tarp švietimo ir mokymo srities mobilumo ekspertų. IT bus susietas
su kitais esamais tinklais.
- INTERMOVE LABEL sukūrimas.
Išvados
Tarpkultūrinis ir tarpusavio supratimas yra du svarbūs įgūdžiai, kurie labai naudingi pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų kalbų integracijai. Šį projektą labai lengva pritaikyti pabėgėliams ir
prieglobsčio prašytojams, nes toks mokymas gali padėti jiems integruotis į priimančiąją
visuomenę, nes jis suteikia daug naudingų priemonių, kurias galima lengvai įgyvendinti.
Šaltiniai
Svetainė: http://inter-move.eu/en/home/
Anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=Fb37jTyPNfE

ISPANIJA (2)
Pavadinimas:

Vietinis
mokymasis
integruoti imigrantus

skirtas

Atsakinga organizacija:

Projekto
Yonetim
(Turkija)

Organizacijos tipas:

Mokymo ir konsultavimo įmonė

Šalis (regionas):

Europos Sąjunga

Įgyvendinimo laikotarpis:

2015-09-01 - 2012-09-01

Pagrindinės veiklos:

Vietinių įstaigų, NVO, operatorių ir
kitų sričių dalyvių, dirbančių su
imigrantų įtraukimu į visuomenę ir
užimtumą, suaugusiųjų darbuotojų
mokymas, įgalinimas ir mokymasis.

Finansavimas:

Erasmus+
programa,
strateginės partnerystės

Trumpas aprašymas:

Viešųjų, privačių ir ne pelno
organizacijų darbuotojų mokymas.

koordinatorius:
CRM
Danismanlik Ltd. Sti.

KA2

-

Tikslinė auditorija
LL2II siekiama apmokyti suaugusiųjų, dirbančių su imigrantais, vietinių įstaigų, NVO,
operatorių ir kitų sričių dalyvius.
Įgyvendinimas
Projekto įgyvendinimo metu buvo patvirtinta ši veikla: Europos gerosios praktikos apie migrantų
integraciją rinkimas ir perdavimas; imigrantų, nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios
institucijų mokymo ir mokymosi medžiagos kūrimas ir pritaikymas; migrantų operatorių
kokybės ir kompetentingo švietimo stiprinimas; IRT grindžiamos atviros mokymosi platformos
kūrimas; vietinių apskritojo stalo diskusijų, skirtų mokytis iš kitų patirties, palengvinimas; didinti
informuotumą apie IT svarbą tarptautinėms žinioms.
Rezultatai
Pagrindinis šio projekto rezultatas yra internetinės platformos sukūrimas, kurioje operatoriai,
dirbantys su migrantais, gali rasti labai naudingos informacijos. Dalis turinio, kurį galima rasti:
• Partnerių šalių organizacijų įkeltų gerosios praktikos saugykla, atvira ir kitoms organizacijoms;
• Organizacijų, dirbančių su migrantais daugiausia iš projekto partnerių šalių, saugykla, todėl
kitos organizacijos gali lengvai naudotis ir dalytis patirtimi su organizacijomis, kurios dirba tame
pačiame sektoriuje, su tokiomis pačiomis problemomis ir pan.
• Vietinių įstaigų ir operatorių vadovas (taip pat yra popierinė versija);
• Internetinis mokymas, pavadintas „Mokymas geresniam imigrantų integravimui“, kuris
išimtinai išbandytas su socialiniais darbuotojais ir operatoriais, rengiant veidą „Mokymasis“,
kuris buvo surengtas Italijoje praėjusių metų balandžio mėn.
Išvados
LL2II yra labai novatoriškas projektas, suteikiantis galimybę naudotis internetu ir nemokamai
mokytis su migrantais dirbantiems operatoriams; be to, tos pačios srities organizacijos gali
naudotis plačia duomenų baze, kurioje yra kitų Europos organizacijų, palengvinant tinklų kūrimą
ir sinergiją.
Šaltiniai
http://www.ll2ii.eu/

ITALIJA
Pavadinimas:

Italų kalbos kursai universitete

Atsakinga organizacija:

Il Sicomoro - Matera

Organizacijos tipas:

SPRAR centras

Šalis (regionas):

Italija (Bazilikata / Matera)

Įgyvendinimo laikotarpis:

Nuolatinis kursas

Pagrindinės veiklos:

Italijos
kalbos
kursų
teikimas
pabėgėliams
ir
prieglobsčio
prašytojams, gyvenantiems Materoje ir
Materos provincijoje, SPRAR projekto
svečiai.

Finansavimas:

SPRAR projektas - Materos savivaldybė

Trumpas aprašymas:

Italų kalbos mokymas (2-oji kalba)

Tikslinė auditorija
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, įsikūrę Materoje ir Materos provincijoje
Įgyvendinimas
Mokymo tikslas - padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams suteikti jiems nemokamą italų
kalbos pamoką. Kursai yra nuolatiniai, kai pabėgėlis atvyksta į Materos (arba Materos
provincijos) SPRAR projektą; jis turi atlikti italų kalbos testą, kad galima būtų įvertinti jo pradinį
žinių lygį. Savo žinių lygmeniu jis dalyvaus „pagrindinio lygio kurse“ arba „aukštesnio lygio
kurse“. Italų kalbos kursai vyksta Basilicata universitete, Materoje. Kalbų kursų lankymas yra
privalomas, tačiau numatoma palengvinti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, kurie dirba
(gali lankyti pamokas ne darbo metu) ir moterims su vaikais (jie gali naudotis nemokamomis
kūdikių priežiūros paslaugomis).
Rezultatai
Dalyvavimas italų kalbos kursuose suteikia puikių rezultatų: pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai
turi galimybę mokytis italų kalbos nemokėdami privačių kursų. Kai jie gali kalbėti italų kalba,
darbas ir socialinė įtrauktis yra pasiekiami lengviau ir greičiau.
Kasdienis susitikimas su Italijos studentais ir dėstytojais universitete taip pat yra gera proga
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams žinoti ir palaikyti ryšį su Italijos žmonėmis, mokantis ne
tik savo kalbos, bet ir jų kultūros, gyvenimo būdo, religijos ir kt.

Išvados
Italų kalbos kursai Il Sicomoro valdomame universitete yra tikrai geras būdas remti pabėgėlius ir
prieglobsčio prašytojų socialinę ir darbo įtrauktį.
Šaltiniai
http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/

GRAIKIJA
Pavadinimas:

#tutorpool tinklas

Atsakinga organizacija:
Organizacijos tipas:

#tutorpool yra savanorių ir solidarumo tinklas
švietimo srityje
tinklas

Šalis (regionas):

Graikija

Įgyvendinimo laikotarpis:

įgyvendinamas

Pagrindinės veiklos:

„#Tutorpool“, be kita ko, organizuoja ir siūlo
graikų
kalbos
pamokas
pabėgėliams,
imigrantams, prieglobsčio prašytojams ir
repatrijuotiems asmenims ne pelno pagrindu tiek
nuotoliniu būsu organizuojant e-mokymus, tiek ir
tiesioginius mokymus nedidelėse grupėse.
Savanorių ir solidarumo tinklas. #Tutorpool
tinklo siūloma iniciatyva / veiksmas. Mokytojai,
dalyvaujantys
šiose
pastangose,
aiškiai
įsipareigojo savanoriškai ir siūlo savo žinias bei
laiką be jokio apmokėjimo.

Finansavimas:

Trumpas aprašymas:

kalbos mokymas migrantams

Tikslinė grupė
Pabėgėliai, imigrantai, prieglobsčio prašytojai

Įgyvendinimas
#tutorpool yra savanorių ir solidarumo tinklas švietimo srityje, sukurtas piliečių, siekiant padėti
pažeidžiamiems Graikijos piliečiams, imigrantams, pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir
repatrijuotiems, kad jie turėtų lygias galimybes mokytis. „#Tutorpool“, be kita ko, organizuoja ir
siūlo Graikijos pamokas pabėgėliams, imigrantams, prieglobsčio prašytojams ir repatrijuotiems
asmenims ne pelno pagrindu, pasitelkiant el. mokymosi seminarus, taip pat per asmenines
asmenines pamokas, arba klases su mažomis besimokančiųjų grupėmis .
„#Tutorpool“ sudaro žmonės, priklausantys platesnei mokslo ir švietimo bendruomenei; viešojo,
privataus ir mokomojo lavinimo, bakalauro ir magistrantūros, doktorantų ir doktorantų bei
mokslininkų mokytojus sudaro ir meno, literatūros, kultūros ir sporto srities specialistai.
„#Tutorpool“ tinklo pagrindinė idėja ir taikymo sritis yra ta, kad teisė į švietimą yra esminė per
jų solidarumo ir savanoriškos veiklos tinklą švietimo srityje, siekiant užtikrinti pažeidžiamų
grupių galimybes mokyti ir mokytis.
Rezultatai
1. Pamokos, siūlomos imigrantų studentams (6–17 metų), kurie susiduria su problemomis
Graikijos švietimo mokyklose: programa yra planuojama pagal studentų ir mokytojų tvarkaraštį nėra siūloma pagal standartinį tvarkaraštį.
Kalbant apie e. mokymosi kursus, studentai galėtų planuoti savo pamokas pagal savo kasdienę
programą.
2. Pamokos, siūlomos pabėgėliams, imigrantams ir grįžtantiems asmenims graikų kalba:
programa planuojama pagal besimokančiojo ir mokytojo tvarkaraštį - nėra siūlomi pagal
standartinį tvarkaraštį.
Kalbant apie e. mokymosi kursus, besimokantysis galėtų planuoti savo pamokas pagal savo
kasdienę programą.
Mokymo turinys parengtas pagal Graikijos švietimo sistemą ir mokymo programas, taip pat
remiantis konkrečiais studentų ir besimokančiojo mokymo / švietimo poreikiais. Mokytojai,
dalyvaujantys šiose programose, savo paslaugas siūlo savanoriškai.
Išvados
#Tutorpool sukurtoje platformoje nemokamiems kursams įgyvendinti yra užregistruota apie 300
studentų iš įvairių šalies dalių ir 521 mokytojas, siūlantis 305 kursus. Šioje veikloje taip pat
dalyvauja apie 15 savanorių graikų profesorių iš kelių Europos šalių, pvz., Vokietija, Italija,
Ispanija. #Tutorpool tinklas neteikia įvertinimo ar sertifikavimo. Suaugusieji, besimokantys
graikų kalbos pamokose, galėtų patvirtinti savo žinias per Graikijos kalbos centro, kurį prižiūri

Graikijos švietimo ministerija ir bendradarbiauja su kultūros ir užsienio reikalų ministerijomis,
egzaminų tarnybą.
Šaltiniai
http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/solidarity-organizations/place/?placeid=10180
http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/article/?aid=454335
Publication of an article in Greek newspaper “To VIMA”
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tutorpoolgr-gia-doreanmathimata-frontistirioy
Publication of an article in informative news portal of Lesvos “LESVOSNEWS”
http://news247.gr/eidiseis/tutorpool-diktyo-ethelontismou-dwrean-frontisthrioekpaideysh.1593230.html
Publication of an article in informative news portal of “news247.gr”

VOKIETIJA (1)
Pavadinimas:
Atsakinga organizacija:
Organizacijos tipas:
Šalis (regionas):

Sprachpaten für Flüchtlinge
Gemeinsam leben und lernen in
Europa e.V.
Ne pelno siekianti savanorių
pagrindu veikianti organizacija
Bavarija Pasau

Įgyvendinimo laikotarpis:
Pagrindinės veiklos:

Finansavimas:
Trumpas aprašymas:

Pagalbos pabėgėliams mokantis
vokiečių kalbą, rengiant „vienas su
vienu“
pamokas.
Mokytojams
suteikiamos
kvalifikacijos
ir
medžiaga kalbos mokymui
Aktion Mensch and Robert-BoschStiftung (organizacijos remiančios
socialinius projektus)
Pagalba migrantams mokantis kalbos

Tikslai
Pagrindinis projekto tikslas - padėti pabėgėliams kuo greičiau mokytis vokiečių kalbos. Vienovieno mokymosi sistema skatina pasitikėjimo pagrindu kurti „mentoriaus“ ir pabėgėlio

santykius. Tikslinė grupė yra vyresnio amžiaus pabėgėliai, nepriklausomai nuo jų tautybės,
amžiaus ar kitos savybės.
Antrasis tikslas - suteikti savanorių mentoriams kvalifikaciją kalbų mokymui. Be to, GLL siekia
pasirūpinti, kad savanoriams būtų sudarytos tinkamos ir tinkamos medžiagos, kad būtų lengviau
mokytis kalbų ir kad tai būtų įdomesnė abiem šalims.

Įgyvendinimas
Savanoriai susitinka su pabėgėliais bent vieną valandą per savaitę kalbos mokymuose. Pamokos
yra visiškai individualizuotos, atsižvelgiant į pabėgėlio poreikius, interesus, taip pat į savanorių
talentus. Savanoriai palaiko pabėgėlį, kol jis/ji kalba ir supranta vokiečių kalbą.
Visų pirma, mes turime asmeninį pokalbį, kad pamatytume, ar savanoris yra tinkamas projektui,
ar ketina tai daryti dėl tinkamos priežasties. Antra, mes mokome savanorius specialiu mokymu,
kurį sukūrėme. Be to, prašome jų atlikti policijos patikrinimą. Mes visuomet ieškome artimo
mentoriaus, kad mūsų savanoriai neišleistų daug lėšų savo kelionės išlaidoms, nes negalime
jiems kompensuoti. Mes remiame savanorius visais būdais, stengiamės atlikti visus
administravimo darbus, organizuoti mainų susitikimus, teikti medžiagą, atsakyti į klausimus,
palaikyti juos, jei kyla problemų.

Rezultatai
Mes jau padėjome daugiau nei 70 pabėgėlių mūsų regione. Nuo projekto pradžios mes mokėme
daugiau kaip 76 savanorius, šiuo metu 28 iš jų yra aktyvūs, remiantys 22 pabėgėlius. Siekiant
padėti savanoriams padaryti jų mokymą įdomesnį ir interaktyvesnį, sukūrėme kalbos mentoriaus
langelį, kuris yra prieinamas kiekvienam savanoriui. Mes turime gerą ryšį su savanoriais ir
reguliariai domimės, kaip vyksta mokymas.
Be mokymosi, kalbėjimo ir supratimo, pabėgėliai gauna emocinę paramą: vienas žmogus
susitinka tik su manimi ir dėl manęs, o ne už pinigus.
Išvados
GLL parengė šio projekto ir medžiagos dėžutės mokymo koncepciją, todėl šis projektas gali būti
pritaikytas ir kitose šalyse, ar kitame kontekste.
Šaltiniai
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

VOKIETIJA (2)

Pavadinimas:

10-10-10

Atsakinga organizacija:

Šalis (regionas):

Gemeinsam leben udn lernen in
Europa e.V.
Ne pelno siekianti savanorių
pagrindu veikianti organizacija
Pasau

Įgyvendinimo laikotarpis:

10 savaičių

Pagrindinės veiklos:

Valandos susitikimai tarp jaunų
migrantų ir jaunų vokiečių
Valstybinės lėšos: lagfa, Bavarijos
darbo
ir
socialinių
reikalų
ministerija,
Erasmus+,
Sprache
schafft Chancen
Projektas orientuotas į jaunus
žmones

Organizacijos tipas:

Finansavimas:

Trumpas aprašymas:

Tikslas
Šio projekto tikslas pirmiausia yra sudaryti sąlygas jauniems pabėgėliams praktikuoti savo
kalbos įgūdžius. Kitas tikslas - sukurti skirtingų kultūrinių ir istorinių žmonių iš skirtingų šalių
susitikimus. Taip pat siekiama, kad jauni žmonės jautriai reaguotų į pabėgėlių padėtį, asmeniškai
susiejant su žmonėmis, turinčiais šią ypatingą aplinką.
Įgyvendinimas
10 susitikimų 10 savaičių: kiekvieną savaitę jauni vokiečiai susitinka su jaunais pabėgėliais.
Kiekvienam susitikimui jauni pabėgėliai pristato savo motyvaciją kaip pokalbio įvadą.
Jaunieji vokiečiai (iki 25 m.) Iš anksto mokosi tarpkultūrinio mokymo, taip pat moko, kaip
mokyti vokiečių kalbos ir kaip suvokti savo ribas savanoriškame darbe.
Rezultatai
Speciali mokymo priemonė šiam projektui įgyvendinti ir kituose regionuose. Kalbų įgūdžių
gerinimas. Realistinis požiūris į skirtingą kultūrą.
Išvados
Viena vertus, šis projektas leidžia jauniems studentams, kurie nenori įsipareigoti ilgesniems
projektams, susipažinti su pabėgėlio gyvenimu. Kita vertus, jauni pabėgėliai gali pagerinti savo

kalbos įgūdžius, gana lengvai. Tuo pat metu pabėgėliai autentišku būdu susipažįsta su Vokietijos
kultūriniais aspektais iš to paties amžiaus.
Šaltiniai
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

2.2.2 Gerosios praktikos Integracijos į darbo rinką sityje
ISPANIJA

Pavadinimas:

ANDALUCÍA INTEGRA

Atsakinga organizacija:

Prekybos rūmų fondas,
Sevilijos pramonė ir navigacija

Organizacijos tipas:
Šalis (regionas):

Regioninė privati įstaiga
Ispanija (Andalūzija, Sevilija)

Įgyvendinimo laikotarpis:

01/01/2012-30/06/2014

Pagrindinės veiklos:

Andalūzija

Finansavimas:

POCTEFEX

Trumpas aprašymas:
Migrantų iš Maroko socialinės ir
darbo
integracijos
skatinimas
Andalūzijoje

Tikslas
Projekto tikslas - skatinti migrantų iš Maroko įdarbinimą Andalūzijoje, be kita ko, skatinti
savarankišką darbą ir moterų integraciją.
Įgyvendinimas
ANDALUCIA INTEGRA sukūrė tarptautinius kanalus ir veiksmus, bendradarbiaujant su
Maroko imigrantų integracija: poveikio tyrimai, techniniai vizitai ir keitimasis patirtimi,
socialinės integracijos seminarai, darbo įtraukimas, vertinimo veiksmai ir komunikacijos
veiksmai.

Darbo integracijos tikslas buvo pasiektas kuriant ir įgyvendinant mokomuosius seminarus,
susijusius su įsidarbinimo galimybėmis. Po seminarų dalyviai suprato darbo patirtį kompanijose
visoje Andalūzijoje.
Rezultatai
Imigrantų socialinės ir darbo integracijos Andalūzijoje gerinimas ir stažuočių programos plėtra
įmonėse, turinčios veiksmingą integraciją, nustatant esamas kliūtis ir kuriant bendrus ryšius bei
interesus.
Per visą projekto laikotarpį įvairiose Andalūzijos vietose buvo surengta keletas seminarų apie
darbo vietų ieškojimą jauniems migrantams.
Išvados
Projektų, skirtų konkrečiai bendruomenei pritaikyti specialiai darbo paieškai ir socialinei bei
darbo integracijai, kūrimas gali būti labai sėkmingas, nes jis gali būti sutelktas į žmonių grupės
problemų ir iššūkių siuntimą.
Šaltiniai
http://www.redesinterculturales.org/system/files/programataller7.granada.pdf

ITALIJA
Pavadinimas:
•
Atsakinga
organizacija:
•
Organizacijos tipas:
•
Šalis (regionas):
•

Stažuotės pabėgėliams
Il Sicomoro - Matera
SPRAR Centras
Italija (Basilicata / Matera)

Įgyvendinimo
laikotarpis:
•

1 / 12 mėn

•
Pagrindinės
veiklos:
•

Suderinti įmonių poreikius su
pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojų
įgūdžiais, kad būtų galima planuoti ir
valdyti jų stažuotes
SPRAR projektas – Materos
savivaldybė
Stažuotės

•
Finansavimas:
•
Trumpas aprašymas:

Tikslinė auditorija
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, įsikūrę Materoje ir Materos provincijoje

Įgyvendinimas
Procedūra prasideda tada, kai SPRAR operatoriai, dirbantys įtraukiant darbą, paprašo svečių
pasirašyti oficialų susitarimą. Pagal šį sandorį kiekvienas svečias sutinka laikytis karjeros
konsultavimo, kompetencijos vertinimo ir asmeninio profesinio projekto. Kompetencijos
vertinimas yra svarbus, kad svečias galėtų surasti visus savo profesinius ir edukacinius
patyrimus, sutelkdamas dėmesį į įgytus įgūdžius. Po to operatoriai įvertins nustatytus įgūdžius ir
kompetenciją su regioniniame darbo registre išvardytais įgūdžiais, atsižvelgiant į konkrečią
svečio pageidaujamą profesiją ir jos lygiavertiškumą Italijoje. Tai bus asmeninio profesionalaus
projekto dalis, kartu su svečio profesiniais tikslais, visada atsižvelgiant į pagrindines tos
konkrečios profesijos darbo rinkos tendencijas, kaip ir interneto svetainėje www.isfol.it.
Per šį asmeninį profesionalų projektą aprašomas svečio mokymo poreikis, kurio reikia norint
pasiekti galutinius tikslus, kartu su naudingomis strategijomis, kurios turi būti įgyvendintos
siekiant skatinti sėkmingą darbo vietų įtraukimą, net jei kartais būtina išplėsti galutinius svečio
profesinius tikslus.
Tada operatoriai padeda svečiams parašyti savo mokymo programą Europass formatu ir bando
aptikti kai kurias įmones, kurios gali atitikti savo profesinius profilius. Pabaigoje patys svečiai
turės eiti į šias įmones. Svečiai taip pat gaus formą, kurioje užrašys įmonių, kurias jie pateikė,
vardus, datą, kur jie atvyko, ir gautą atsiliepimą. Tada darbo įtraukimo operatoriai reguliariai
analizuos šias formas ir, sutikus su svečiu, nustatys strategijas ir tikslus.
Pagrindinis SPRAR centro uždavinys - išanalizuoti teritorinius darbo pasiūlymus, kad būtų
galima suderinti įmones, kurios ieško darbuotojų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, turinčių
reikiamų įgūdžių, žinių ir kompetencijų. Kai suderinama, SPRAR centras siūlo bendrovei
susitikimą su atrinktais pabėgėliais arba prieglobsčio prašytojais ir, jei susitikimo rezultatai bus
teigiami, stažuotė yra aktyvuota. Stažuotės trukmė gali būti nuo 2 iki 12 mėnesių, o per visą
stažuotės laikotarpį SPRAR operatoriai tikrina veiklą, siekdami patikrinti, ar jis įgyvendinamas
pagal stažuotės planą, ir kad nėra socialinių, asmeninių ar darbo problemų. Jei kyla problemų
įmonėms ar darbuotojams, jos aktyvuoja visas reikiamas priemones, kad išspręstų problemą ir
leistų tęsti veiklą.
Stažuotės metu reguliariai vykdoma SPRAR projekto dėstytojo ir kitos praktikos stebėtojo
veikla.
Kiekvieną
mėnesį
operatoriai
internete
užpildo
stebėjimo
formą
bit.ly/MonitoraggioMestieri.
Rezultatai
Praktikos patirtis suteikia pabėgėliui ar prieglobsčio prašytojui galimybę patekti į darbo rinką,
tobulinti savo kalbos įgūdžius, bet taip pat mokytis darbo ar tobulinti savo kompetencijas,
susijusias su konkrečiu darbu. Be to, darbas grupėje su italų žmonėmis palengvina jo darbą ir
socialinę įtrauktį vietos kontekste. Galiausiai, stažuočių patirtis yra svarbi galimybė pabėgėliams
ir prieglobsčio prašytojams, nes jei jie pasirodo esą geri darbuotojai, stažuotės pabaigoje
bendrovė gali nuspręsti juos įdarbinti.
Išvados
Il Sicomoro valdomos stažuotės yra tikrai geras būdas remti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų
įtrauktį, nes jie suteikia jiems realią galimybę rasti darbą mieste, kuriame jie yra.

Šaltiniai
http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/ LIETUVA
Pavadinimas:

Mini darbo centras RPPC

Atsakinga organizacija:
Organizacijos tipas:

Kauno užimtumo tarnyba kartu su
RPPC
Biudžetinės institucijos

Šalis (regionas):

Lietuva (Kaunas, Jonava)

Įgyvendinimo laikotarpis:

Finansavimas:

Pradėta 2015. (Paslaugos siūlomos
dukart savaitėje).
Visos pagrindinės paslaugos, kurias
paprastai teikia darbo biržos
institucijos: pabėgėlio kalbos (arabų
ir kt.) testavimas, asmens profesinių
įgūdžių, kompetencijų ir gebėjimų
vertinimas, individualaus užimtumo
plano rengimas, susitikimų su
potencialiais
darbdaviais
organizavimas ir
visa informacija apie faktines darbo
vietas.
Valstybės ir ES

Trumpas aprašymas:

Mini darbo centras RPPC

Pagrindinės veiklos:

Tikslinė grupė
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, esantys Ruklos pabėgėlių priėmimo centre
Įgyvendinimas
Darbo biržos specialistai atvyksta iš Jonavos du kartus per savaitę ir siūlo savo paslaugas
pabėgėliams, gyvenantiems Ruklos pabėgėlių priėmimo centre. Specialistai susipažįsta su centre
gyvenančių asmenų poreikiais, motyvacija ir gebėjimais atlikti konkrečias užduotis. Paslaugos
siūlomos tiek naujai perkeliamiems pabėgėliams, tiek kitiems migrantams, visiems norintiems
dalyvauti šiuose susitikimuose. Pabėgėliai nuo pat jų buvimo priėmimo centre pradžios gali
naudotis visomis pagrindinėmis darbo biržos (Jobcenter) institucijų teikiamomis paslaugomis:

testavimas gimtąja pabėgėlio kalba (arabų kalba ir kt.), asmens profesinių įgūdžių, kompetencijų
ir kompetencijos vertinimas. gebėjimai, individualaus užimtumo plano rengimas, susitikimų su
potencialiais darbdaviais organizavimas ir įvadas į faktines darbo vietas bei sąlygas (specialistai
kartu su pabėgėliais į darbdavius), taip pat prireikus papildomo profesinio mokymo
organizavimas.
Rezultatai
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai susipažįsta su Lietuvos darbo rinka nuo pat jų buvimo
Lietuvoje pradžios, o tai leidžia jiems geriau pasiruošti patekti į šią rinką, kai pasibaigs jų
buvimo laikotarpis Ruklos centre ir persikels į savivaldybes.
Išvados
„Mini Jobcentre“, teikiantis paslaugas priėmimo centre, yra geras būdas remti pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų darbo įtrauktį, nes suteikia jiems realią galimybę susidurti su darbo rinka
nuo pat jų buvimo pradžios ir visapusiškai susipažinti su visa informacija darbo rinkoje, teikiama
jų gimtąja kalba.

VOKIETIJA (1)

Pavadinimas:

FAM -Projektas

Atsakinga organizacija:

Pasau verslo forumo regionas

Organizacijos tipas:

/

Šalis (regionas):

Pasau

Įgyvendinimo laikotarpis:

Nuo 2014 m. Iki 2017 m

Pagrindinės veiklos:

Pabėgėlių ir migrantų įdarbinimas

Finansavimas:

Regioninės savivaldybės įstaigos ir
Bavarijos darbo ir socialinių reikalų
ministerija
Pabėgėlių integracija į darbo rinką per
kvalifikaciją

Trumpas aprašymas:

Tikslai
Vietos įmonėms ieškant naujų darbuotojų ir stažuotojų. Išsaugoti socialines išmokas iš valstybės
lėšų.
Socialinis tikslas: šis projektas prisideda prie pabėgėlių ir migrantų integracijos, suteikdamas
jiems ateities perspektyvą ir padėdamas jiems būti finansiškai nepriklausomiems nuo
vyriausybės lėšų. Be to, projektas padeda šalinti abiejų pusių abejones dėl skirtingos kultūrinės
kilmės darbdavių ir darbuotojų.
Įgyvendinimas
Intensyvus kalbos kursas
Tarpkultūrinis mokymas
Taikomųjų programų instruktavimas
Tarpininkavimas stažuotėms, mokymams ir darbo vietoms
Parama darbdaviams ir įmonėms, teikiančioms teisines konsultacijas ir ieškant kalbos mentorių
Rezultatai
Sėkmingas ir tvarus pabėgėlių ir migrantų įtraukimas į Passau regioną
Išvados

„FAM“ projektas naudoja regione esančius išteklius, jaunus motyvuotus pabėgėlius ir
nepilotuojamus mokymus bei darbo vietas. FAM padeda abiem šalims rasti, nepaisant sudėtingų
procedūrų ir teisinių ribų, susijusių su konkrečia pabėgėlių padėtimi.
Šaltiniai
http://www.wifo-passau.de/willkommen-fam-potentiale-nutzen/ueber-fam/massnahmen/

VOKIETIJA (2)

Pavadinimas:

„Job Coach“ (Darbo treneris)

Atsakinga organizacija:

integrAIDE - Würzburg universitetas

Organizacijos tipas:

Ne pelno siekianti organizacija

Šalis (regionas):

Bavarija, Würzburg

Įgyvendinimo laikotarpis:

(Priklauso nuo darbo vietos suradimo
laiko)

Pagrindinės veiklos:

Savanorių kvalifikacijos suteikimas
siekiant padėti pabėgėliams susirasti
darbą

Finansavimas:

įvairus finansavimas: Vokietijos ir
Europos
valdžios
institucijos,
tarptautinės organizacijos (pvz., UNO
Flüchtlingshilfe), regioniniai partneriai
(pvz., Würzburg universitetas, IHK
Standort Würzburg)

Trumpas aprašymas:

mokyti darbo trenerius suteikti pagalbą
pabėgėliams ieškant darbo

Tikslas
integrAIDE moko savanorius būti darbo rinkos specialistais, padedančiais pabėgėliams susirasti darbą.
Įgyvendinimas
Mokymas apima daug įvairių priemonių, padedančių palengvinti integraciją ir paramą visiems
susijusiems partneriams. Po treniruotės Darbo treneris gali konsultuoti pabėgėlį dėl savo darbo ketinimų,

padėti teikti paraiškas, susisiekti su įmone ir palengvinti pabėgėlio ir būsimų darbdavių bendravimą. Be
to, projekte numatytas tinklas įmonių, norinčių suteikti darbą pabėgėliams. Projektai juos remia teikdami
informaciją apie tai, kaip įdarbinti pabėgėlius, kokie teisiniai reikalavimai yra reikalingi ir pan.
Rezultatai
IntegrAIDE projektas „Job Coach“ suteikia profesinę kvalifikaciją, skirtą šviesti savanorius, padedančius
pabėgėliams susirasti darbą. Tai padeda įmonėms, ieškančioms kvalifikuotų darbuotojų, kvalifikuotų
pabėgėlių ir savanorių, norinčių padėti kartu ir palengvinti darbo prašymo procesą. Ji suteikia ilgalaikę
struktūrą pabėgėlių integracijai į darbo sritį.
Išvados
Job Coach yra puikus būdas remti savanorius savo darbe ir profesionalizuoti darbo prašymo procesą.
Šaltiniai
http://integrai.de/

2.2.3 Gerosios praktikos profesinių įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimo srityje
ISPANIJA

Pavadinimas:

TodoFP interneto portalas

Atsakinga organizacija:

Švietimo, kultūros ir sporto ministerija

Organizacijos tipas:

Viešoji įstaiga nacionaliniu lygmeniu

Šalis (regionas):

Ispanija

Įgyvendinimo laikotarpis:

Nuo 2009 m

Pagrindinės veiklos:

Profesinių kompetencijų pripažinimas

Finansavimas:

Europos socialinis fondas, Erasmus + ir
Ispanijos vyriausybė.

Trumpas aprašymas:

Tai IT priemonė, skirta palengvinti
kvalifikacijų pripažinimo procesą.

Tikslas
Pagrindinis „TodoFP“ tikslas - suteikti kokybišką informaciją asmeniui, norinčiam, kad būtų
pripažintos jo žinios. Šioje svetainėje taip pat galite rasti visą reikalingą informaciją apie tai, kaip
baigti mokymą, kad gautumėte pavadinimą ir kur jį daryti.
„TodoFP“ galite rasti įrankį „ACRETIDA“, jis padeda žmonėms tiktai orientaciniu būdu rasti
profesinę kompetenciją, reikalingą profesinės patirties pripažinimui; tai daroma kiekvienu
konkrečiu atveju, o rezultatai nėra privalomi.
Įgyvendinimas
Nuo švietimo sistemos įgyvendinimo pradžios visos švietimo institucijos paskelbė įvairius
raginimus pripažinti tam tikras kompetencijas. Kitiems etapams turėtų sekti Asmuo, norintis, kad
jo vardas arba profesinė patirtis būtų pripažinta turėtų praeiti keletą etapų:
• Rekomendacijos, remiantis pateiktais dokumentais: patarėjas parengia neprivalomą
ataskaitą. Jei jis yra teigiamas, kandidatas gali turėti prieigą prie vertinimo etapo. Jei
neigiamas, ataskaitoje nurodomas papildomas mokymas, kurį turi atlikti kandidatas, taip
pat institucijos, kuriose jis gali jį gauti.
• Profesinės kompetencijos vertinimas: patikrinama, ar kandidatas turi reikiamą profesinę
kompetenciją.Accreditation and record of the professional competence: the accreditation
is issued to candidates who have completed the evaluation stage for each competence unit
for which the professional competence has been demonstrated.
Rezultatai
Atlikus vertinimo ir akreditavimo procesą, atitinkamos valdžios institucijos visiems dalyviams
pateikia būtinas gaires, kad užbaigtų mokymus, kuriais suteikiama profesinio mokymo
kvalifikacija arba profesinės patirties pažymėjimas.
Jei įvertintos darbuotojų profesinės kompetencijos nepakanka, kad būtų pasiektas kvalifikacijos
lygis, kurio reikalaujama profesinio mokymo pažymėjime arba profesinės patirties pažymėjime,
jie yra iš dalies akredituoti. Taigi jie gali baigti mokymą, kad gautų atitinkamą kvalifikaciją arba
pažymėjimą.
Išvados
Decentralizuotai šaliai, kaip Ispanijai, labai naudinga turėti unikalią priemonę profesinei
kompetencijai tikrinti ir sistemos organizavimui paaiškinti. Naujas atvykimas paprastai
prarandamas dėl administracinių procedūrų, taigi pasaulinis portalas, skirtas nacionalinėms ir
autonominėms procedūroms paaiškinti, yra pagrindinė sėkmės pripažinimo kompetencija.
Šaltiniai
http://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html

GRAIKIJA

Pavadinimas:
Atsakinga organizacija:

Europos kvalifikacijų pasas: nauja pabėgėlių aukštojo
mokslo kvalifikacijų vertinimo priemonė
Europos Tarybos švietimo departamentas, Graikijos
švietimo, mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministerija
ir kvalifikacijos pripažinimo centrai Graikijoje, Italijoje,
Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje. UNHCR biuras
Graikijoje taip pat remia projektą.

Organizacijos tipas:
Šalis (regionas):

Graikija, Italija, Norvegija, JK

Įgyvendinimo laikotarpis:

Vykstantis

Pagrindinės veiklos:

Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasas yra dokumentas,
pateikiantis aukštojo mokslo kvalifikacijų įvertinimą
remiantis turimais dokumentais ir struktūrizuotu
pokalbiu. Jame taip pat pateikiama informacija apie
pareiškėjo darbo patirtį ir kalbos mokėjimą. Dokumente
pateikiama patikima informacija apie integraciją ir
pažangą siekiant įsidarbinti ir priimti tolesnius tyrimus.

Finansavimas:

Tai specialiai sukurta pabėgėlių vertinimo sistema, net ir
tiems, kurie negali išsamiai dokumentuoti savo
kvalifikacijos.
Europos Tarybos švietimo departamentas

Trumpas aprašymas:

Migrantų kvalifikacijų vertinimas

Tikslinė grupė
Pabėgėliai, imigrantai, prieglobsčio prašytojai
Įgyvendinimas
Ši iniciatyva yra bandomasis projektas, kurį vykdo Europos Tarybos Švietimo departamentas
pagal Veiksmų planą „Kurti integracines visuomenes“. Partneriai apima Graikijos švietimo,
mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministeriją ir kvalifikacijos pripažinimo centrus Graikijoje,
Italijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje. UNHCR biuras Graikijoje taip pat remia projektą.
Pirmieji Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasai buvo išduoti 2017 m. kovo mėn. Atėnuose. Šis
sertifikatas padės pabėgėliams tęsti studijas ar darbą. Penkiasdešimt pabėgėlių kandidatų turėjo
individualius pokalbius su patyrusiais vertintojais, siekdami išsiaiškinti jų kvalifikaciją, nes šioje
bandomojo etapo Atėnuose nebuvo patvirtinamųjų dokumentų. Siekiama palaipsniui sukurti

sistemą, kurią ateityje galėtų naudoti kitos šalys. Graikijos švietimo, mokslinių tyrimų ir religijos
reikalų ministerija, kuri vadovauja šiam procesui, susisiekė su pabėgėliais, kurie tvirtina, kad
baigė arba iš dalies baigė vidurinės mokyklos ir aukštesnės pakopos studijas, bet neturi tą
įrodančių dokumentų.
Rezultatai
Europos pabėgėlių kvalifikacijos pase yra trys skyriai - vertinimo dalis, aiškinamoji dalis ir
patarimai dėl tolesnių veiksmų. Dokumento vertinimo dalyje pateikiama informacija,
apibūdinanti aukščiausią pasiektą (-as) kvalifikaciją (-as), dalyko sritį, kitas atitinkamas
kvalifikacijas, darbo patirtį ir kalbos mokėjimą. Aiškinamuosiuose ir patariamuosiuose skyriuose
pateikiama informacija apie dokumento būklę ir trumpą bandomojo projekto aprašymą.
Įvertinimas yra turimų dokumentų vertinimo derinys, apimantis daug informacijos, gautos
atliekant ankstesnius vertinimus ir struktūrizuotą pokalbį. Todėl dokumente pateikiama patikima
informacija, susijusi su įdarbinimu, stažuotėmis, dalyvavimu kvalifikaciniuose kursuose ir
studijoms.
Išvados
Pirmieji Europos pabėgėlių kvalifikacijų pasai buvo išduoti 2017 m. kovo mėn. Atėnuose.
Antrasis bandomojo projekto „Pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimas“ vertinimo sesija įvyko
2017 m. birželio 12–16 d. Atėnuose. Buvo apklausti šeši įgaliojimų vertintojai, ENIC nariai
Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės NARIC. Per pirmas dvi vertinimo sesijos
dienas stebėtojų teisėmis taip pat dalyvavo ENIC atstovai iš Armėnijos ir Slovėnijos. Dėl šios
priežasties iš 43 įvertintų kandidatų per šią sesiją buvo išduoti 38 Europos kvalifikacijų pasai
pabėgėliams.
Šaltiniai
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

2.2.4 Gerosios praktikos teisės srityje
ISPANIJA

Atsakinga organizacija:

EXEQUO
„VULNERABLE
MIGRANTS: THE CIEs“ Projektas
Fernando Pombo Fondas

Organizacijos tipas:

Ne pelno siekianti privati organizacija

Šalis (regionas):

Ispanija

Įgyvendinimo laikotarpis:

2016

Pagrindinės veiklos:

Ispanijos CIE įsitraukusių žmonių teisių gerinimas.

Finansavimas:

Privačios aukos

Trumpas aprašymas:

Šiuo projektu siekiama apginti Ispanijos CIE
(„Užsieniečių sulaikymo centrai“) esančių žmonių
teises.

Pavadinimas:

FORCED

Tikslas
Šis projektas - tai trečiasis didžiausio projekto, vadinamo „EXEQUO“, leidimas, kurio bendras
tikslas - skatinti užsiimti teisine profesija labiausiai socialiai remtinoms socialinėms grupėms.
Konkrečiai kalbant, „NEPRIKLAUSANČIOS FORMOS MIGRANTAI: CIE“ yra orientuotas į
tuose centruose internuotus žmones, nes stengiasi pagerinti jų teisių įgyvendinimą.
Įgyvendinimas
- Fernando Pombo fondas bendradarbiauja su „Pueblos Unidos“ (subjektas, kurio misija
yra ginti migrantų grupes Ispanijoje). Per šį bendradarbiavimą jie nori reklamuoti šiuos
klausimus:
- skatinti į CIE įtrauktų asmenų teises;
- parengti teisininkams skirtą vadovą, paaiškinantį tinkamiausią teisinę pagalbą
priverstiniams migrantams;
- Ispanijos advokatų informuotumo apie CIE didinimą.
Rezultatai
Fernando Pombo fondas ir „Pueblos Unidos“ rengia „Advokatams skirtą vadovą“, kuris leis
tinkamiausią teisinę pagalbą žmonėms, kurie gali būti kalinių CIE. Siekdamas šio tikslo, Fondas
sukūrė bendradarbių tinklą su profesionaliais advokatais, teisinėmis klinikomis, socialiniais
subjektais, įmonėmis ir valstybinėmis institucijomis.

Išvados
Geros praktikos, kuri gali būti pakartota įvairiose institucijose ir kontekstuose, sukūrimas, kuris
yra skirtas teisininkų procesams ir yra specialiai orientuotas į vietas, kuriose gali būti pažeistos
pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisės.
Šaltiniai
http://www.fundacionpombo.org/que-hacemos/proyecto-exequo/cie/

ITALIJA

Pavadinimas:

Teisinė pagalba

Atsakinga organizacija:

Organizacijos tipas:

Šalis (regionas):


Il Sicomoro - Matera

Įgyvendinimo
laikotarpis:


1 / 12 mėn


Pagrindinės
veiklos:

Teisinė
parama
prieglobsčio
prašytojams ir asmenims, turintiems
tarptautinę apsaugą
SPRAR
projektasMateros
savivaldybė – vidaus reikalų
ministerija


Finansavimas:

SPRAR Centras
Italija (Basilicata / Matera)

Trumpas aprašymas:
Tikslinė auditorija
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, įsikūrę Materoje ir Materos provincijoje
Įgyvendinimas
Pagal „Sprar“ gaires teisiniai subjektai yra prieglobsčio teisės ekspertai ir jie gali sekti
atitinkamus teisės aktus ir vadovauti žmonėms visose tarptautinės apsaugos pripažinimo ir
teisinės apsaugos procedūrose. Be to, jie taip pat turėtų pateikti informaciją apie šeimos
susijungimo procedūras arba apie prašymus išduoti leidimus gyventi, kurie suteikia galimybę
dirbti kitose Europos šalyse. Be to, teisiniai operatoriai palaiko ryšius su Italijos ambasadomis ir
konsulatais, siekdami paremti prašymus išduoti pasus ar kitas deklaracijas.
Teisiniai subjektai atlieka svarbų vaidmenį remiant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus, nes jie
jiems teikia teisines konsultacijas ir juos prižiūri tvarkydami dokumentus, tačiau jie niekada
nepaveikia galutinių sprendimų.

Savo darbe taip pat svarbu bendradarbiauti su lingvistiniais tarpininkais, kad prieglobsčio
prašytojai būtų rengiami pokalbiui su vietos komisija, kuri nuspręs, ar suteikti jiems pabėgėlio
statusą. Dėl šios priežasties teisiniai operatoriai turi ištirti prieglobsčio prašytojų kilmės šalių
socialinę, politinę ir kultūrinę aplinką; tada jie renka teisinius ir sanitarinius dokumentus, kurie
gali užpildyti tarptautinės apsaugos prašymą.
Advokatas yra asmuo, kuris yra išorinis, kuris organizuoja tris susitikimus su prieglobsčio
prašytojais, kad padėtų jiems pasirengti pokalbiui su Komisija.
Rezultatai
Teisės subjektai, atsižvelgdami į privatumo apsaugą, kiekvienam prieglobsčio prašytojui
parengia asmeninį aplanką, kuriame rašo visą informaciją apie asmenį: asmens duomenis,
paskyrimus policijoje, leidimo gyventi rūšį ir kitus svarbius dokumentus, kad būtų pateikta
kiekvieno asmens išsami teisinės padėties apžvalga.
Teisiniai operatoriai bendradarbiauja su:
- Policijos nuovada - tai geriau, jei teisėtai veikiantys asmenys su policija asmeniškai atvyksta
bent jau pirmą kartą. Tiesą sakant, jie yra svarbūs tarpininkai tarp prieglobsčio prašytojo ir
policijos pareigūno. Nepaisant to, juridiniai operatoriai taip pat turi svarbią užduotį nukreipti
asmenį, kad jis galėtų jį valdyti pats, net jei jie visada turi laikytis visos teisinės procedūros.
- Komisija, atsakinga už pabėgėlio statuso pripažinimą - juridiniai subjektai susisiekia su
Komisija, jei prieglobsčio prašytojas negali eiti į pokalbio paskyrimą dėl rimtų priežasčių arba jei
jis prašo siųsti papildomus dokumentus. Jei prieglobsčio prašytojui pokalbio metu padeda
advokatas, teisiniai operatoriai turi bendradarbiauti su advokatu, kad organizuotų interviu
parengiamąjį darbą.
- Svečiams ir kitai išorinei asociacijai, atsakingai už teisinę pagalbą kitais klausimais, nei
interviu su Komisija.
- Gynybos advokatai, jei prieglobsčio prašytojas po pokalbio su Komisija gavo neigiamą
atsakymą. Šiuo atveju advokatai turi pateikti apeliacinį skundą dėl Komisijos sprendimo.
Išvados
Teisinė parama yra labai svarbi prieglobsčio prašytojų priėmimo projektų dalis, nes ji teigiamai
veikia jų psichologinę būklę ir palengvina jų integraciją į vietos bendruomenę.
Šaltiniai
http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/

2.2.5 Gerosios praktikos iš socialinės ir kultūrinės integracijos
ITALIJA

Pavadinimas:

Integracijai skirtos veiklos

Atsakinga organizacija:

Il Sicomoro - Matera

Organizacijos tipas:

MSNARA centras - nelydimų užsienio
nepilnamečių centras

Šalis (regionas):

Italija (Basilicata / San Chirico Raparo - PZ)

Įgyvendinimo laikotarpis:

1/12 mėnesių

Pagrindinės veiklos:

Bendrijos teatras

Finansavimas:

SPRAR projektas - San Chirico Raparo
savivaldybė - Vidaus reikalų ministerija

Trumpas aprašymas:

Tikslinė auditorija
Nelydimi užsieniečiai nepilnamečiai, įsikūrę San Chirico Raparo bendruomenės centre
Įgyvendinimas
Prieglobsčio prašytojų, tiek nepilnamečių, tiek suaugusiųjų prieglobsčio projektai visada numato
veiklos, kuria siekiama skatinti integraciją, sąrašą. Bazilikata yra regionas, kurį sudaro
daugiausia miesteliai ir departamentai, kurie yra pagrindiniai mūsų patiriamo priėmimo modelio
dalyviai. Todėl svarbu įgyvendinti projektus, kuriais siekiama sukurti ryšius tarp migrantų ir
vietinių gyventojų.
Tai istorija apie projektą TUTTùN - San Chirico Raparo ne mokyklą, kurios tikslas - aktyvinti
socialinę įtrauktį ir vietos vystymąsi mažame Bazilikatos miestelyje, kur nuo 2012 m. 16–18
metų amžiaus, daugiausia iš į pietus nuo Sacharos esančių regionų. Taigi projektas paskatino
įvairovių įtraukimą ir integraciją, įveikiant ekstremalios migracijos etapą.
Rezultatai
„Tuttùn“ - tai „Teatro delle Albe / Ravenna teatro“ sukurta laboratorija, skirta ne mokyklų, teatro
laboratorijų, skirtų paaugliams, modeliu. Tai projektas, sukurtas 1991 m. Ravenne, Marco
Martinelli - „Teatro delle Albe“ įkūrėjas, režisierius ir dramaturgas.

Laboratorijos metu ne mokyklų mokytojai vadovavo jaunuoliams visoje teatro veikloje.
Galiausiai perskaitę, analizuodami ir perrašę juos, jie tapo tų pasakojimų kūrėjais,
bendraautoriais, veikėjais.
Projekte dalyvavo „San Chirico Raparo“ nelydimų užsienio nepilnamečių bendruomenės centro
šeimininkai. Be to, jis pastatė tikrą tinklą su kitomis kooperatyvo „Il Sicomoro“ veikla kitose
SPRAR prieglobsčio projektuose - ypač siuvimo laboratorijoje Grottole ir dailidžių gamyboje
Materoje. Projekto tikslas buvo sukurti tinklą, suteikiantį vertę įvairioms kompetencijoms ir
profesiniams gebėjimams, tuo pačiu skatinant įvairių etninių bendruomenių integraciją.
Galutinis rezultatas buvo teatro šou „LE ARGONAUTICHE“, kuriame dalyvavo nepilnamečiai
migrantai ir vietiniai paaugliai.
Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su „Q Academy e“ Teatro delle Albe-Ravenna teatru.
Išvados
Integracijos veiksmai sukuria kultūros, sporto, meno ir kt. ryšius priimančiuose projektuose. „Il
Sicomoro“ kooperatyvui reikia bendradarbiauti su vietos institucijomis ir asociacijomis, taip pat
su įvairiais specialistais, kad būtų sukurti nauji integracijos ir integracijos projektai.
Šaltiniai
http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/
https://www.facebook.com/ilSicomoroMatera/
https://www.youtube.com/watch?v=O0z6cSlVUcA

LIETUVA

Organizacijos tipas:

‘Together: refugees and youth” (“Kartu: jaunimas ir
pabėgėliai”)
“Active Youth” asociacija kartu su VSI „Integracijos
Centras“, „Politikos tyimu ir analizes institutas“,
„Baltic Youth Way“ ir „Brodoto“
Ne pelno institucijos, socialinės įmonės

Šalis (regionas):

Lietuva, Latvija, Kroatija

Įgyvendinimo laikotarpis:

2 metai (2016 m. Birželio mėn. - 2018 m. Gegužės
mėn.)

Pagrindinės veiklos:

39 įvairios veiklos, susijusios su pabėgėlių įtraukimu į
jaunimo darbą Baltijos šalyse vyks 2017 m. vasarą ir
rudenį

Finansavimas:

ES lėšos pagal „Erasmus +“

Pavadinimas:
Atsakinga organizacija:

Trumpas aprašymas:

Tikslinė auditorija
Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, taip pat įvairių organizacijų jaunimo darbuotojai
Įgyvendinimas
“Together: Refugees & Youth” (TRY) („Kartu: pabėgėliai ir jaunimas“ (TRY)) siekia sukurti
specialią programą, kurioje jaunimo darbuotojai įtrauktų pabėgėlius į darbą su jaunimu. Tokiu
būdu jaunimas gaus galimybę vystytis daugiakultūrėje aplinkoje, tokiu būdu stiprindamas jų
toleranciją ir didindamas daugiakalbystę. Tuo tarpu pabėgėliai greičiau integruotųsi į visuomenę,
nes jaunimas jiems padėtų su vietine kalba, kultūra, tradicijomis ir pan.
Siekiant šio tikslo, bus organizuojama įvairi veikla. Labai svarbu tinkamai organizuoti ir
koordinuoti veiklą, veiksmus ir metodus. Taigi, gera TRY dalis buvo ir yra skirta rasti tinkamą
šios veiklos vykdymo formulę. Pagrindinės išvados pateikiamos toliau. Jie gali būti suskirstyti į
šiuos dalykus: 1) užtikrinti nuolatinį pabėgėlių ir jaunimo dalyvavimą; 2) grupių rengimas ir
potencialių susidūrimų išvengimas; 3) veiklos įdomumas, aktualumas ir naudingumas; 4) viešieji
ryšiai.
Iš viso bus organizuota 39 veikla, kai kurios - mažesnėse grupėse, nes joms reikia daugiau klijų,
kai kurios didesnio masto, nes jos yra neutralesnės. Veikla apima įvairius tipus:
No. Name
Cultural activities
1
Literature (poetry) nights
2
Music night
3
Music jam
4
Theatre improvisation
5
Dance evening
6
Theatre of the oppressed
Sports activities
7
Sports “Olympics” event
8
Colour run
9
Hiking
10 Meditation
Sightseeing & public activities
11 Trips around local wildlife or sights
12 Public initiative “Let’s Do It, World”
13 Picnic in the city

Recommended
no. of people

Bond
between
the participants

5-15
10-30
5-30
10-20
10-30
10-30

Required
Builds up
Required
Required
Required
Required

15-40
From 10
5-30
10-30

Required
Neutral
Builds up
Required

10-30
10-40
5-20

Builds up
Builds up
Required

14 Orienteering games (City game)
15 ‘’Refugees Welcome’’ support activity
16 Bike excursion
17 Camping
Talents & crafts
18 Workshops for handcrafts
19 Traditional cooking workshop
20 Henna tattoo celebration
21 Drawing / painting
22 Building kites
Education & practical activities
23 Discussion evenings (World café)
24 Language games
25 Experience sharing with volunteers from
refugee camps/ refugee themselves
Entertainment & fun activities
26 LARP (Live Action Role Play)
27 Pop quiz (pub quiz)
28 Karaoke
29 Water balloon fight
30 Escape room
31 Table top evening
32 Movie night
33 Traditional games
34 Video games night
35 Photo taking competition
Other activities
36 Arab Culture Week
37 Cooking fest – “Setting a World record”
38 Maltese Soup event
39 Instagram photo exhibition

20-40
3-5 / group
10-20
15-30

Builds up
Neutral
Neutral
Required

15-30
15-30
10-30
10-30
10-25

Builds up
Builds up
Required
Builds up
Builds up

15-30
10-20
15-30

Neutral
Builds up
Neutral

6-15
24-36
8-15
From 10
6-20
10-25
15-30
15-25
6-20
10-30

Required
Neutral
Required
Neutral
Required
Builds up
Neutral
Neutral
Required
Builds up

15-40
6-20
-

Neutral
Builds up
Neutral
Required

Daugiau informacijos:
http://www.refugeeseurope.com/news-and-resources
Rezultatai
Pagrindiniai rezultatai ir pasiekiami rezultatai yra šie:
1) vietinio jaunimo darbo gerinimas įtraukiant pabėgėlius į jų įgūdžius ir patirtį;

2) greičiau integruoti pabėgėlius į visuomenę, leidžiant kultūrinius mainus su vietos jaunimu;
3) padėti jiems integruotis skatinant jiems palankesnę visuomenės nuomonę;
3) teikti jaunimo darbuotojams priemones ir standartus, skirtus daugiakultūriniam elementui jų
darbe;
4) mažinti ksenofobiją, rasizmą ir skatinti daugiakalbystę tarp vietos jaunimo.
Išvados
Taigi šis projektas padeda pabėgėliams ir jaunimo darbuotojams rasti bendrų ryšių ir būdų dirbti
kartu ir būti naudingi vieni kitiems, tokiu būdu stiprinant ir plečiant socialinį pabėgėlių tinklą,
kuris yra svarbus sėkmingai integracijai.
VOKIETIJA

Pavadinimas:

Atsakinga organizacija:

Informationslotsenschulung
EMPOWER (Dedicated Migrants: Revealing
Potential - Realising Ways into Voluntary Work)
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

Šalis (regionas):

Savanorių pagrinduveikianti ne pelno siekianti
organizacija
Pasau

Įgyvendinimo laikotarpis:

12 mėn

Pagrindinės veiklos:

Specialistų paskaitos apie konkrečiomid darbo su
pabėgėliais temomis

Organizacijos tipas:

Finansavimas:
Trumpas aprašymas:

Per keletą mėnesių įvyko daug renginių, kurių metu
specialistai dalinosi patirtimi su mokymų dalyviais

Tikslas
Šio projekto tikslas buvo suteikti išsamią informaciją apie įvairias pabėgėlių temas ir darbą
savanoriškai su pabėgėliais visą darbo dieną. Kitas tikslas buvo sujungti įvairias organizacijas,
iniciatyvas ir institucijas, taip pat teikti informaciją apie esamas programas ir projektus Passau
regione.
Įgyvendinimas
Įvairūs specialistai buvo pakviesti pristatyti savo darbo sritį. Pateiktos temos apėmė informaciją
apie bendrą pabėgėlių padėtį ir kodėl jie atvyko į Vokietiją, taip pat jų teisinę padėtį ir

galiojančius prieglobsčio įstatymus. Be to, buvo paskaitos apie tai, kaip mokyti vokiečių kalbos
kaip antrosios ir kur rasti pagalbinę medžiagą internete ir tinkamus kalbos kursus. Apskritai buvo
pateikta informacija apie daugybę integracijos iniciatyvų, kursų ir projektų vietos Passau
regione. Be to, kasdienio gyvenimo klausimai buvo išryškinti per kai kuriuos pristatymus ir
paskaitas, pavyzdžiui, apie tai, kaip rasti butą ir kaip rasti tinkamą darbo vietą arba mokytis. Kita
profesijos pristatyta tema buvo traumuotų pabėgėlių gydymas ir kaip turi reaguoti savanoris
situacijose su traumuotais pabėgėliais. Seksualumas ir religija buvo dar viena tema, įskaitant
organizacijas, kurios teikia pagalbą ir konsultuoja šeimos klausimais. Be visų šių specifinių
temų, vyko tarpkultūrinis mokymas ir paskaita apie asmenines ribas ir savanoriško pabėgėlio
darbo kompetencijos bei atsakomybės ribojimą.
Rezultatai
Informacijos rinkimas, naudojamas kitam projektui, kuriame rengiamas integracijos vadovas,
siekiant pateikti atitinkamą informaciją Passau regionui vienoje brošiūroje. Vadove buvo
pateikta visa svarbi informacija apie informaciją, reikalingą darbui su pabėgėliais.
Išvados
Informacijos apie šią sritį paklausa buvo tokia didelė, kad buvo pradėta nemokamai naudotis
integracijos vadovo idėja, kurią galima atsisiųsti.
Šaltiniai
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

PRIEDAI

1 priedas: Anketa
“Guidelines for the work inclusion of the refugees and the asylum seekers” Re.Inclusion
Project n. 2016-1-IT01-KA202-005498 - CUP G16J16000560006
A3. RESEARCH OF THE GOOD PRACTICE OF THE REFUGEES’ RECEPTION
GENERAL INFORMATION
1. Typology of reception project:
 Reception Center
 Prefecture
 NGO
 Charity
 Other …………………………
2. Local Body _____________________________________________________________
3. Managing Authority________________________________________________

GENERAL DATA
4. Official Seat _________________________________________________________________
5. Operating Seat ______________________________________________________________
6. Telephone number ___________________________________________________________
7. Web site and e-mail address ____________________________________________________
8. Centre's Responsible person _______________________________________________________
9. Number

of

years

of

experience

in

the

field

of

migrants'

reception

____________________________________________________________________________
10. Number of seats dedicated to reception: _________________________________________________
11.Where does your organization get Resources of funding for the provision of services for refugees:


Government funding



General income



Funding from above regional institutions like church or European Union



Donation based funding

ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS

12. Existing Agreements with the local net (formal and not formal) ex. Agreements with healthcare
system, Lawyer Offices, Social cooperative, soup kitchens, Trade Unions
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Do you cooperate on regular basis with similar centers. other organization or municipal offices
or clinics?
 Yes
 No

14. If yes, with which Institution do you cooperate? For which projects/activities?
________________________________________________________________________________

15. Number of operators of the Staff, their roles (Lawyer Operator, Health Operator, Reception
Operator, Trainer, Psychologist, Mediator, Social Assistant, etc) and their main activities
N.

Role

Typology of contract

16. Number of volunteer workers and their main activities
N.

Activities

Years of experience
(in the centre)

RECEPTION, SOCIAL & WORK INCLUSION PRACTICES PROVIDED TO REFUGEES & ASYLUM SEEKERS
17. What are the main practices of reception and social and work insertion addressed to refugees
and asylum seekers concerning the following areas: Reception, Training and Integration and
autonomy? For each area, please describe Services/practices, Typology of involved operators,
Tools and Methodologies. Please precise if the services is provided by the centre or by external
centres/Bodies

Area

Services/practices

Involved
operators

Tools
and Service provided
Methodologies
by...

1.
2.
3.
Reception
4.
(ex.
housing/shelter, 5.
food, clothing, 6.
basic helth care 7.
etc)
8.
9.
10.
17. Please describe the main problems concerning the realization of above-mentioned services
________________________________________________________________________________

Area

Services/practices

Training
(ex. Language)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Involved
operators

Tools
and Service provided
Methodologies
by...

18. Please describe the main problems concerning the realization of above-mentioned services
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Area

Services/practices

Involved
operators

Tools
and Service provided
Methodologies
by...

1.
Integration
and autonomy
(ex.
legal
counselling,
information
services,
access
to
education,
financial
support,
psyhological
counselling,
sport
and
recreational
opportunities)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

19. Please describe the main problems concerning the realization of above-mentioned services
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

WORK INCLUSION
If you provide connection to the job market, please answer the following questions:
20. Please fill in the following tables concerning the practices of work inclusion (ex. Initial Interview,
Mapping of competence, Curriculum vitae, Professional Project, Matching with companies,
Professional Laboratories, Self-employment, Monitoring activity, Job counselling, etc.):

Practice

Services/Practices
1.

2.

3.

4.

5.
Work
Inclusion

6.

7.

8.

9.

10.

Involved
operators

Tools
and Service provided
Methodologies
by...

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Please describe the main problems concerning the realization of above-mentioned services
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Please precise if the intervention that you provide is:
 Long-term
 Short-term

23. In case that your institution is providing to refugees and asylum seekers skills and competences
matching with local/ regional companies, please precise:
a)
b)
c)
d)

Typology of contracts of work inclusion _____________________________________________
Average duration of contract __________________________________________________
Main branch of inclusion _____________________________________________________
Number of job contract that continue after the end of reception project _______________

24. In case that your institution is providing to refugees and asylum seekers services concerning the
practice " Self-employment ", please precise:
a) Are public grants available to support Self-employment?
b) Which ones?
c) Are this specific public grants to support migrants' work inclusion of migrants?

BENEFICIARIES

21. Number of beneficiaries in the centres in the last 3 years:
Typology of permission

2014

2105

Humanitarian guesses
Refuge
Subsidiary
Recurring
Unaccompanied minors

22. Typologies of beneficiaries:
Age
□ 0-15

M

F

M

F

□ 16-30
□ 31-45
□ More than 45

Nationality

2016

23. Please indicate the average permanence in the centre:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Number of beneficiaries that left the centre for:
Integration (work, Abandonment,
house, school for (many reasons)
children)

Expulsion (please Terms deadline
precise
the
reasons)

Repatriation

