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Kas yra „Renkuosi Lietuvą“?

Migracijos informacijos centras „Renkuosi 
Lietuvą“ įkurtas 2015 metais bendradarbiaujant 
Tarptautinei migracijos organizacijai ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei. 

Tikslas – vieno langelio principu informuoti ir 
konsultuoti į Lietuvą grįžtančius lietuvius ir 
atvykstančius užsieniečius.



Nemokamos asmeninės konsultacijos 
grįžtantiems bei užsieniečiams lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis.

renkuosilietuva.lt

gyvi pokalbiai Tawk.to, telefonu, 
asmeniniai susitikimai 

atsakymai el. paštu, Skype, Facebook 
Messenger 

Kaip konsultuojame

http://www.renkuosilietuva.lt/
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Kategorijos

Užsieniečiai Lietuvoje Socialinės garantijos

Dokumentai Grįžimas gyvenimas Lietuvoje

Grįžimas / gyvenimas Lietuvoje

Pirmieji žingsniai

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Socialinės garantijos

Nedarbo išmokos

Parama nepasiturintiems 

Užsieniečiai Lietuvoje

Leidimai gyventi

Užsieniečių įdarbinimas

Dažniausiai užduodami klausimai



2017 metais atlikto tyrimo 
įžvalgos vis dar aktualios:

Savivaldybės konkuruoja (ar 
turėtų konkuruoti) dėl darbo jėgos,

Dalis savivaldybių nemato reikalo 
rūpintis išvykusių susigrąžinimu 
(vs. likusių išlaikymu).

Situacijos regionuose vertinimas (I)



Darbai emigrantų grąžinimo fronte 
atskirose savivaldybėse vyksta tik dėl 
aktyvesnių darbuotojų ar savivaldos 
iniciatyvų - tačiau dažniausiai nėra 
sisteminio požiūrio į problemą,

Nepaisant keleto gerų 
pavyzdžių, trūksta proaktyvios politikos.

Situacijos regionuose vertinimas (II)



Savivaldybės gana gerai identifikuoja daugumą grįžusių emigrantų 
poreikių, sunkiau sekasi juos patenkinti - dalis taikomų priemonių yra 
„teorinės“ ar pasyvaus pobūdžio.

Pagrindinės reintegracijos problemos:

Sudėtinga kitataučio šeimos nario integracija;

Sudėtinga vaikų adaptacija ir integracija;

Sunkumai kuriant verslą;

Darbo paieška.

Grįžusiųjų poreikiai (I)



Grįžusiųjų poreikiai (II)



MIC „RENKUOSI LIETUVĄ“ mato šias kritiškai svarbias sritis, kuriose 
savivaldybių vaidmuo teikiant informaciją ir konsultacijas grįžtantiesiems 
išeiviams vietos lygmeniu yra būtinas –

informacija ir pagalba integruojant grįžtančiųjų vaikus į švietimo ir 
ugdymo įstaigas (savivaldybių ir įstaigų tvarkos ir taisyklės skiriasi, nėra 
galimybių vienodai klientams atsakyti, nežinant vietinės informacijos); 

informacija apie socialinę paramą, paramą būstui įsigyti, įsidarbinti; 

bendroji informacija, padedanti grįžtančiajam apsispręsti pasirinkti 
sugrįžimo vietą – aiški informacija, kur grįžtantieji gali kreiptis savivaldybėje 
ir kokios konkrečios pagalbos gali tikėtis. 



efektyvinti pagalbą tose srityse, kurios yra tiesiogiai administracijos 
kompetencijos ribose (pvz. integracijos problemų sprendimas švietimo 
srityje, biurokratinių procesų supaprastinimas);

reikia skatinti tyrimus, analizuojančius gyventojo kelionę atvykstant į 
savivaldybę; 

automatizuoto ir sklandaus bendradarbiavimo užtikrinimas. 

Rekomendacijos ir įžvalgos



MIC „Renkuosi Lietuvą“ vaidmuo ir ateities 
planai

keitimosi informacija automatizavimo galimybių paieška, metodikos 
parengimas bei techninių sprendimų siūlymas;

integruotos komunikacijos platformos įdiegimas;

dažniausiai užduodamų klausimų atmintinės atnaujinimas;

vykdysime tyrimus – atliksime Grįžtančiųjų vaikų integracijos į 
švietimo/ugdymo sistemą vertinimą ir teiskime rekomendacijos; tai 
pat tirsime realias galimybes vietose padėti grįžtančiųjų užimtumui ir 
verslo kūrimui, teiksime rekomendacijas.



Kaip su mumis susisiekti

www.renkuosilietuva.lt

• Lietuvių, Anglų bei Rusų 
kalba

Per „Live Chat“ funkciją mūsų 
tinklapyje

Email: renkuosilietuva@iom.int

• RenkuosiLietuva

Nemokamos konsultacijos linijos:

8-800-22-9-22 (skambinant iš 
Lietuvos)

+370-5-25-14352 (skambinant iš 
užsienio)

Skype: Migracijos informacijos 
centras

Adresas: A. Jakšto g. 12, Vilnius

http://www.renkuosilietuva.lt/
mailto:renkuosilietuva@iom.int
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

