
 

  

 
 

 

Projekto FOR-IN atidarymo konferencija 

 

Sprendžiant šiandienos kritines situacijas: bendruomenės mobilizacija ir 

psichosocialinė parama pabėgėliams, imigrantams, jų vaikams ir 

nelydimiems nepilnamečiams sparčiai padaugėjusių atvykimų kontekste 
 

2022 m. gegužės 2-3 d., Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius, Lietuva 

 

2021 m. birželio ir liepos mėnesiais Lietuva ir Latvija susidūrė su išaugusiu migrantų, kertančių 

sieną per Baltarusiją, skaičiumi. Nuo 2022 m. vasario mėnesio pabaigos Šiaurės-Baltijos 

regione taip pat sparčiai didėja atvykstančių žmonių skaičius iš Ukrainos dėl prasidėjusio 

karinio konflikto. Nagrinėjant iššūkius ir 2015-2016 m. susidariusios situacijos metu išmoktas 

pamokas, projekto FOR-IN atidarymo konferencija suteiks galimybę tarptautiniam 

apsikeitimui praktikomis bei patirtimis teikiant paramą imigrantams ir pabėgėliams sparčiai 

padaugėjusių atvykimų kontekste, o taip pat – sutelks dėmesį į šias dimensijas: (i) 

bendruomenės parama, mobilizacija ir savivaldybių įsitraukimas atvykimo ir ankstyvos 

integracijos etapuose; (ii) psichosocialinė parama traumą patyrusiems pabėgėliams, 

imigrantams ir jų vaikams bei darbas su nelydimais nepilnamečiais.  

 

PROGRAMA 

 

Gegužės 2 d. 

12:00-12:30 Atvykimas, registracija ir kava 

12:30-12:40 Įžanginis žodis  
Justina Jakštienė, viceministrė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Helén Nilsson, vadovė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 

12:40-13:00 Konteksto nustatymas. Situacijos apžvalga: skaičiai ir duomenys, 
iššūkiai ir regioninio atsako planai. JT pabėgėlių agentūros atstovybė 
Šiaurės ir Baltijos šalims 



 

  

1 sesija. Pasitikėjimo ir vertybių kūrimas, bendradarbiavimo vystymas ir 
koordinavimas: bendruomenės parama, mobilizacija ir savivaldybių įsitraukimas 

atvykimo ir ankstyvos integracijos etapuose 

13:00-13:30 Pagrindinis pranešimas: „Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas: kokias 
pamokas išmokome nuo 2015 m. rudens ir kaip tai paveikė bei 
šiandien veikia mūsų darbą integracijos ir bendruomenės srityse“ 
(virtualiai) 
Katarina Carlzén, vadovė, Partnership Skåne, Skåne apygardos 
administracijos taryba, Švedija 
Klausimų ir atsakymų sesija 

13:30-14:30 I. Bendruomenės parama ir įsitraukimas: Šiaurės ir Baltijos šalių 
perspektyvos dirbant sparčiai padaugėjusių atvykimų kontekste 
Moderatorė: Natassia Fry, bendraįkūrėja, Kompis Sverige, Švedija 

 ● Eglė Samuchovaitė, pabėgėlių ir migrantų programos vadovė, 
Lietuvos Raudonasis kryžius, Lietuva 

● Evija Strupiša, tarybos narė, I Want to Help Refugees, Latvija 
● Jonna Mannberg, tarybos vadovė, Refugees Welcome 

Stockholm, Švedija 

● Natassia Fry, bendraįkūrėja, Kompis Sverige, Švedija 

14:30-15:00 Interaktyvi diskusija tarp pranešėjų ir auditorijos 

15:00-15:20 Kavos pertraukėlė 

15:20-16:20 II. Savivaldybių įsitraukimas: kaip koordinuoti precedento neturinčią 
bendruomenės resursų mobilizaciją? 
Moderatorius: Karolis Žibas, integracijos darbuotojas, JT pabėgėlių 
agentūros atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims 

 ● Tomas Martinaitis, mero pavaduotojas, Akmenės rajono 
savivaldybė, Lietuva 

● Jukka-Pekka Schroderus, vyriausias saugumo darbuotojas, Pori 
miestas, Suomija 

● Linnéa Sveide, pilietinės visuomenės koordinatorė, Danderyd 
savivaldybė, Švedija 

● Agnese Mence-Katkeviča, socialinių paslaugų vadovė, Kekavos 
savivaldybė, Latvija 

16:20-16:50 Interaktyvi diskusija tarp pranešėjų ir auditorijos 

16:50-17:00 Pirmos dienos uždarymas 
Helén Nilsson, vadovė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 



 

  

Gegužės 3 d.  

08:30-09:00 Atvykimas, registracija ir kava 

2 sesija. Ilgalaikių integracijos iššūkių sprendimas: psichosocialinė parama traumą 
patyrusiems pabėgėliams, imigrantams, jų vaikams bei darbas su nelydimais 

nepilnamečiais 

09:00-09:30 Pagrindinis pranešimas: „Išmoktos pamokos ir efektyvūs įrankiai bei 
metodologijos darbui su traumą patyrusiomis pabėgėlių šeimomis, 
vaikais ir nelydimais nepilnamečiais“  
Satu Tamminen, advokacijos darbuotoja, MONIKA – multikultūrinė 
moterų asociacija, Suomija 
Klausimų ir atsakymų sesija 

09:30-10:30 I. Psichologinė parama traumą patyrusioms pabėgėlių ir imigrantų 
šeimoms 
Moderatorius: prof. dr. Dainius Pūras, vadovas, Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas, Lietuva 

 ● Selena Kozakijevic, regioninių projektų koordinatorė, Danijos 
pabėgėlių taryba, Danija 

● Laura Ombler, priėmimo programos koordinatorė, Estijos 
pabėgėlių taryba, Estija 

● Katja Mannerström, viešųjų reikalų vadovė, Suomijos pabėgėlių 
taryba, Suomija 

● Valentina Demidenko, vadovė, Socialinių paslaugų centras 
Jonavos rajone, Lietuva 

10:30-11:00 Interaktyvi diskusija tarp pranešėjų ir auditorijos 

11:00-11:20 Kavos pertraukėlė 

11:20-12:20 II. Integracinis darbas su traumą patyrusiais nelydimais 
nepilnamečiais 
Moderatorė: Ingrida Zurlytė, vadovė, Pasaulio sveikatos organizacijos 
regioninio biuro Europai šalies biuras, Lietuva 

 ● Tetyana Bondarenko, vadovė, Ukrainos organizacija Rytų 
Norvegijai, Norvegija 

● Beatričė Bernotienė, vadovė, Pabėgėlių priėmimo centras, 
Lietuva 

● Ragnhild Stadheim, patarėjas programai, „SOS vaikų kaimai“, 
Norvegija 

● Atstovas iš „Gelbėkit vaikus“, Švedija (virtualiai) 

12:20-12:40 Interaktyvi diskusija tarp pranešėjų ir auditorijos 



 

  

12:40-13:00 Konferecijos uždarymas  
Giedrė Blažytė, tyrimų vadovė, Diversity Development Group, Lietuva  
Helén Nilsson, Vadovė, Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje 

 

 

 


