
PROJEKTAS „GLOBALŪS REGIONAI“ IR JO 
PERSPEKTYVOS 

Nuotolinė konferencija
„Migracijos informacijos koordinatorių regionuose tinklas: quo 

vadis?“

Ieva Andriulaitytė

Lietuvos savivaldybių asociacija

2020 m. gruodžio 10 d. 



GLOBALŪS REGIONAI:

▪ Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva, siekianti išplėsti
Lietuvos ribas integruojant išvykusius Lietuvius į savo
gimtojo miestelio, miesto gyvenimą, suteikiant galimybę
prisidėti kuriant miestelio ekonominę gerovę, viešinant
regiono potencialą.

▪ Taip pat siekiama suburti išvykusių talentų baseiną (en.
Talent pool), kuriems būtų siūlomos darbo galimybės
įsikūrus naujam investuotojui.
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PROJEKTO TIKSLAI:

▪ Kurti ryšius tarp gimtojo miesto ir išvykusių į užsienį.

▪ Suburti bendruomenę ir motyvuoti juos būti savo
miesto ambasadoriais arba grįžti kurti savo miestui.

▪ Surinkti išvykusių asmenų kontaktų duomenų bazę.

▪ Iškomunikuoti, kas yra šiuo metu jų gimtas miestas ir
kuo jis patrauklus.
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GLOBALŪS REGIONAI:

▪ Projekto pradžia: 2017 m. ruduo.

▪ Pilotinis projektas – GlobaliTauragė.
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:

▪ 44 proc. atsiliepusių Globalių Tauragiškių negyvena
Lietuvoje daugiau nei 11 metų.

▪ 20 proc. išvyko dėl ekonominių priežasčių.

▪ 16 proc. dėl geresnių karjeros galimybių.

▪ 19 proc. dėl studijų užsienyje.

▪ 53 proc. Globalių Tauragiškių teigia, kad jaučia stiprų
arba labai stiprų ryšį su Taurage.
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:
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▪ 24 proc. grįžtų kurti savo verslo, jei būtų palankios
sąlygos

▪ 18 proc. grįžtų gyventi, jei būtų tinkama darbo vieta

▪ 24 proc. kviestų savo pažįstamus atvykti atostogauti

▪ 11 proc. sutiktų skleisti žinią apie investavimo
galimybes Tauragėje.



PROJEKTO METU SUKURTA:

▪ Internetinis puslapis su duomenų baze – globali(us)

▪ Platforma globalių kraštiečių bendravimui–
Facebook grupė

▪ Logotipas, puslapio dizainas ir puslapio rėmas-
LSA dovana kiekvienai savivaldybei

▪ Parengta: naudojimosi instrukcija bei
komunikacijos gairės.
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Modelis patikrintas kartu su Taurage. Globali.Tauragė.lt puslapiu:
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Atsižvelgiant į poreikius išskirtos 4 pagrindinės temos:
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KVIETIMAS TAPTI GLOBALIU TAURAGIŠKIU:
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KĄ TURIME ŠIAI DIENAI:

▪ Pirmosios startavusios savivaldybės: Birštonas, Panevėžys, Širvintos,
Tauragė, Utena ir kt. Šiai dienai turime apie 20 Globalių savivaldybių

▪ Siekiant, kad būtų dalinamasi gerąja praktika, būtų užtikrinta, kad
vyktų tarpinstitucinis bendradarbiavimas sukurtas koordinatorių
tinklas.

▪ Globalūs regionai pristatyti Olandijos, Vokietijos, Norvegijos
užsienio bendruomenėms.

▪ Globalūs regionai tapo nacionalinės Globalios Lietuvos strategijos
dalimi.
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KAS GARANTUOJA PROJEKTO SĖKMĘ?

▪ Pasiryžimas suburti gimtojo krašto bendruomenę;
▪ Nuolatinis ryšio palaikymas su diaspora;
▪ Proaktyvus kontaktų rinkimas;
▪ Proaktyvus asmenų įtraukimas į vietos gyvenimą;
▪ Galimybės diasporai inovatyviai ir kūrybiškai prisidėti prie

savo gimtojo krašto gerovės kūrimo;
▪ Visų savivaldybės darbuotojų įtraukimas į procesą;
▪ Diasporos poreikių išklausymas ir pokyčių vykdymas;
▪ Patraukli ir aktyvi komunikacija;
▪ Vietos bendruomenės palaikymas ir įsitraukimas.
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▪ Bus suburta Jūsų kraštiečių žmonių bendruomenė, kurie sutiks būti
savo gimtojo krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitrauks į savo krašto
gyvenimą.

▪ Savivaldybė turės užsienio talentų duomenų bazę.

▪ Sukuriamas vizualiai patrauklus komunikacinis paketas apie miestą /
rajoną.

▪ Sukurta komunikacinė erdvė informacijos apsikeitimui ir
bendravimui.

▪ Nuolatinis bendravimas su išvykusiais leidžia sužinoti tikruosius
poreikius ir pagal tai įgyvendinti pokyčius.
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KODĖL VERTA PRISIJUNGTI?

▪ Jautimas savo krašto pulso – žinojimas kuo ir kaip gyvena Jūsų
miestas šiandien.

▪ Globali Jūsų kraštiečių bendruomenė ir galimybė įsitraukti į City
alumni veiklas.

▪ Palaikomas ryšys su vietos gyventojais.

▪ Gauti atsakymus čia ir dabar iš savo savivaldybės.

▪ Galimybė prisidėti prie Tavo mieste ar rajone vykstančių veiklų,
daryti pokytį ir išreikšti savo poreikius.
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KVIEČIAME JUNGTIS!
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▪ Paskirti žmogų, kuris galėtų užmegzti ir 
palaikyti ryšius su išvykusiais;

▪ Suburti komandą, kuri galėtų įgyvendinti 
Globalius regionus: IT specialistą/ę, ryšių su 
diaspora koordinatorių/ę, viešųjų ryšių 
specialistes/us;

▪ Susitikti su užsienyje gyvenančiais 
kraštiečiais/ėmis;

▪ Įtraukti juos/jas į gimtojo miesto kūrimą.

Ką galite padaryti jau dabar?



VYRIAUSYBĖS KONKURSO „KRYPTIS LIETUVA“ 

NUGALĖTOJAS – LSA PROJEKTAS „GLOBALŪS 

REGIONAI“

▪ „Globalūs regionai“- nominacijos „Už
pagalbą sugrįžusiems integruotis Lietuvoje“

nugalėtojas.

▪ „Kryptis Lietuva“ - apdovanojimai
geriausioms iniciatyvoms, kuriomis užsienio
lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje.

▪ Dalyviai: biudžetinės ir viešosios įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos,
bendruomenės, verslo įmonės bei privatūs
asmenys.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Ieva Andriulaitytė
Lietuvos savivaldybių asociacija 
El.p. bru@lsa.lt
Tel. nr. +370 618 58709; +32 4 915 23403
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