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Pranešimo tikslai

• Pristatyti Pabėgėlių ir migrantų programą
Lietuvos Raudonajame Kryžiuje

• Apibūdinti vaidmenį užtikrinant migrantų 
integraciją:

✓Nemokamos paslaugos migrantams one stop 
shop centruose Kaune ir Klaipėdoje

✓Prieglobsčio gavėjų integracija savivaldybėse 
remiantis atvejo vadyba
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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus misijos

• Krizės paliestiems - pirmoji pagalba ištikus krizei

• Valstybei - būti patikimu valstybės pagalbininku 
ištikus krizei

• Savanoriams - įtraukti į RK judėjimą, bendrystę ir 
tobulėjimą

• Vieni kitiems - skatinti iniciatyvumą, 
profesionalumą ir vienybę

• Donorams - sukurti galimybes dalyvauti RK 
misijoje
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Integracija



Kryptys

• Kauno centras

• Klaipėdos infocentrasOne stop shop 
centrai

• Individualūs integracijos 
planai

• Šeimai, žmogui priskirtas 
kuratorius

Prieglobsčio 
gavėjų 

integracija 
savivaldybėse



One stop shop 
centrai

Paslaugas gali gauti:

• Užsieniečiai - ne ES 
piliečiai;

• Prieglobsčio prašytojai;

• Prieglobsčio gavėjai



One stop shop centrai

Nemokamos paslaugos centruose:

• Lietuvių kalbos mokymai;

• Teisininko konsultacijos;

• Psichologo konsultacijos;

• Įdarbinimo specialisto konsultacijos;

• Informavimas: individualios konsultacijos + 
pilietinis orientavimas + informaciniai renginiai

• Bendruomenės renginiai



Integracija savivaldybėse

Taikoma:

• Prieglobstį gavusiems žmonėms ir šeimų 
susijungimo pagrindu atvykusiems šeimos 
nariams;

• Prieglobstį gavusioms šeimoms.

Kiekvienas viengungis/šeima turi savo kuratorių.

Siekiamas pokytis

# Išaugęs žmogaus savarankiškumas pasirūpinti 
savo šeima ir savimi



Kas yra 
savarankiškumas?

Savarankiškas žmogus yra 
tas, kuris ekonomiškai, 
socialiai ir kultūriškai 
įsitraukia į bendruomenę su 
minimalia tiesiogine pagalba 
ir turi gebėjimą pasinaudoti 
ekonominiais, socialiniais ir 
kultūriniais resursais, kad 
pasiektų savo ilgalaikių 
tikslų.



Atvejo vadyba

• Įvertinimas: žmogaus poreikiai, savarankiškumo 
lygis, silpnybės, stiprybės, socialiniai įgūdžiai

• Planavimas: trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai + 
žmogaus įtraukimas

• Intervencija: tiesioginė ir netiesioginė

• Stebėsena: stebima, kaip įgyvendinamas planas + 
plano peržiūrėjimas kartu su žmogumi

• Įvertinimas: ar efektyvus, ar veikia parengtas 
planas + plano peržiūrėjimas kartu su žmogumi



IRC Mental Health & Wellness Manual. 2.1 skyrius „The IRC Client’s Experience“



Integracijai svarbios sritys

• Psichologinė būsena;

• Žmonių įtraukimas į plano sudarymą, jo 
peržiūrėjimą;

• Informuoti sprendimai;

• Lietuvių kalbos mokymasis;

• Įsidarbinimas ir darbo išlaikymas;

• Šeimų susijungimas



Tikslai Stiprybės Kliūtys

Veiksmai, kurių reikia imtis

(Specifinis, išmatuojamas, pasiekiamas, aktualus, 
laiku)

TRUMPALAIKIS: Išmokti naudotis 
internetinėmis programomis.  

1. Turi programėlę Smart-ID;                                                                        
2. Moka tikrintis sąskaitos 
likutį.                                                 
3. Savarankiškai susiranda 
informaciją per internetą, 
naudojasi viešuoju 
transportu.

1. Anglų ir lietuvių k. 
nemokėjimas.

1. Apsilankyti banke ir išsiaiškinti apie galimus 
paslaugų planus, pasirinkti tinkamą planą, mokytis 
naudotis banku intenete pagal kasdienį poreikį. 

2. Registruoti ir mokytis naudotis TAMO. 

3. Registruoti ir mokytis naudotis sergu.lt

4.

5.

ILGALAIKIS: Susirasti darbą.

1. Motyvuota dirbti.          
2. Turi darbinės patirties: 
siuva namuose, gamina 
maistą.                                 3. 
Kalba rusiškai.               4. 
Nori gyventi ir dirbti 
Lietuvoje

1. Išsilavinimas - 8 kl.          
2. Nemoka lietuvių k. 

1. Susitikimas su įdarbinimo specialiste.

2. Įsidarbinimo galimybių įsivertinimas ir 
tolimesnių veiksmų aptarimas ir plano sudarymas.

3.

4.

5.

ILGALAIKIS: Žinoti kaip pragyvens 
pasibaigus integracijai. 

1. Savarankiška.                   2. 
Moka rusų k.                   3. 
Gyvena su tėvais ir broliais. 

1. Nežino iš kur gaus 
finansų vaikų išlaikymui. 

1. Išmokų apžvalga integracijos laikotarpiu. 

2. Paramos gavimo būdų Vilniuje aptarimas: Maisto 
bankas, Maltos ordinas, Caritas, "Vilniaus miesto 
būstas". Registracija paramai gauti. 

3 Įsidarbinimo/kursų plano sudarymas. 

4 Finansų plano sudarymas išmokos+darbo 
užmokestis. Galimybių pragyvenimui aptarimas. 

5

ILGALAIKIS: Stabilios psichologinės 
būklės palaikymas.

1. Nori bendradarbiauti su 
psichologe. 

1. Yra tikimybė, kad gali 
atvykti smurtaujantis 
vyras. 

1. Registracija pas psichologę. 

2. Stabilios psichologinės būklės palaikymas 
integracijos laikotarpiu. 

3 Pagalbos gavimo galimybių aptarimas. 

4

5



Svarbu
• Pasitikėti žmogumi ir jo gebėjimais.

• Parodyti susidomėjimą jo požiūriu į dalykus.

• Fokusas į svajones, viltis ir viziją padrąsina 
žmones galvoti, o kaip galėtų būti.

• Padėti atrasti turimus resursus, gebėjimus, 
savybes juose pačiuose ir aplinkoje.

• Tikėti, kad žmonės turi išminties, ir panaudoti 
ją padedant pasiekti tikslų.



Pagrindiniai tikslai 
yra padėti 
normalizuoti savo 
patyrimus ir 
reakcijas į stresą ir 
pastiprinti jų 
kontaktus su kitais.



Svarbu
Būti sąmoningiems apie:
• Didelė trauminių patirčių tikimybė
• Įvairus ir platus trauminių patirčių poveikis
• Nutylėjimas arba gėda dėl savo trauminių patirčių
Pripažinti:
• Išgyvenusiojo įgalinimo ir saugumo svarbą
• Žmogaus, patyrusio traumą, atsparumą
• Traumos poveikį darbuotojo darbui
Taikant atvejo vadybą būti:
• Nuosekliems
• Nuspėjamiems
• Ieškantiems naujų įveikos technikų ir strategijų 



Ačiū už dėmesį. egle@redcross.lt

mailto:egle@redcross.lt

