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Reemigrantams ir norintiems grįžti kylančios dilemos,
klausimai.
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Darbas, informavimas apie laisvas darbo vietas
Būstas
Socialinė, visuomeninė veikla
Vietinių požiūris
Mokyklos ir darželiai pasirengimas vaikų reintegracijos procesui
Eks emigrantų bendruomenės Biržuose buvimas.
Vaikų laisvalaikio užimtumas – informacijos apie galimybes
„Draugiškos vietos šeimoms“ įstaigose.
Informacija apie paslaugas
Užimtumo tarnybos formalumas (iššūkis)
„Spiečiaus“ poreikis – burtis bendraminčiams.

Pokalbio su eks-emigrantais trumpas konspektas.
Migracija vyksta ne tik išorinė, bet ir vidinė.
Mažesnių regionų mažėjimas – darbo ir pramogų klausimas.
Reikalinga institucija ar žmogus, kuris konsultuotų reemigrantus.
Reikalingas viešinimas veiklų, renginių. Maitinimo vietos neaiškios, nežinomos.
Raktiniai dalykai: darbas –reemigrantams.
1. Stengiasi grįžti į regioninius miestus, gimtuosius miestus. Net 15-20 metų buvę
išvykę jie nori grįžti. Nebutinai turi būti lengvatos, bet turi būti darbo ir veiklos,
palaikymas.
2. Vaikų integracija į mokymo įstaigas. Užklasinė popamokinė veikla gerasis pvz.
Alytuje. Reemigrantų vaikams papildomos veiklos, kur yra papildomos pamokos,
pasivyti bendraamžius, išlyginamos klasės. Kompetentingas pedagogas, kuris turėtų
nusistatyti programą ir pagal ją dirbti su tais vaikais. Derinama su švietimo
ministerija, ar bent su pačia mokykla kur nukreiptų į tinkamas veiklas, kad pasivyti
bendraamžius.
3. Pramogos – mieste turi būti ką veikti. Vaikams ir suaugusiems.

Renkuosi Lietuvą – bando informuoti emigrantus apie grįžimo į Lietuvą galimybes,
konsultacijas. Tačiau jų teikiamos paslaugos daugiau formalios, bendros, o reiktų
jau kas vėliau giliau imtųsi konsultavimo ir palaikymo.

Teigiami, patrauklūs reemigrantams, norintiems grįžti,
veiksniai Biržuose ir rajone.
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Graži gamta
Parkai ir žaidimų aikštelės vaikams (tik deja nėra vieno visų amžiaus
grupėms, pvz. Dauguviečio parke daugiausiai tinka pradinukams).
Įvairūs būreliai ir neformalus švietimas vaikams, daug ir pigūs.
Suaugusiems siūloma daug sportinių veiklų
Mažesnės daugelio paslaugų kainos.
Galimybė lengviau ir pigiau gauti ekologiškų, kaimiškų, natūralių produktų
Biržų turgus
Pakankamai jaukių kavinių, restoranų, pigių valgyklėlių.
Verslas po truputį keičia požiūrį į vaikus ir jų gerbūvį, pritaiko aplinką jiems,
šeimoms.
Geri, aukštos kokybės kultūriniai muzikiniai festivaliai (dažniausiai)
Nemokami filmai po atviru dangumi vasarą, taip pat džiugu, kad pradėti
rodyti filmai ir kultūros cente.
Realiai ir gerai veikianti Vietos veiklos grupė.
Šeimas remiančios stiprios organizacijos
Dvi jaunimo erdvės, 7 dienos centrai Biržuose ir rajone.
Plėtojami dviračių takai
Nemokami teniso kortai
Sporto inventorius mieste, krepšinio aikštelės, BMX dviračių, riedlenčių ir
paspirtukų parkas
Veikiantis žirgynas
Šiuolainio šokių studija, bokso klubas, robotikos mokykla
Daug įvairių grožio procedūrų
Draugiška ir paslaugi kaiminystė
Daug įvairių renginių (tik reiktų pagerinti viešinimą bei kaikurių kokybę)
Religinių bendruomenių įvairovė
Paprasta rasti vietą vaikų darželyje.
Nereikalingas transportas nes pakankamai greitai galima susisiekti pėstute.
Lankytinos vietos - yra ką parodyti draugams ir svečiams .
Nėra eilių į darželius, jie šauniai sutvarkyti, daug paslaugų
Yra vaikams privačių užsiėmimo vietų po mokyklos. (atsirado po diskusijos).
Netoli esantis didmiestis (Pažnevėžys, Ryga)
Netoliese esantis baseinas.

Keletas svarbiausių temų ir galimybės jas spręsti
1. Reemigrantų, norinčių grįžti integracija visuomenėje. Ko reikia? Kas tai
turėtų daryti?
• Etatas seniūnijoje ar savivaldybėje soc. darbuotojo ar kitoje įstaigoje
integruotas,
kuris dirbtų su reemigrantais, norinčiais grįžti ir jų
informavimu, palaikymu ir pan.
• NVO galėtų dirbti su tikslo grupe galėtų atlikti informavimo, nukreipimo
funkciją.
• Neformalios grupės, klubai, bendruomenės galėtų atlikti informavimo,
nukreipimo funkciją.
• Savitarpio palaikymo grupės sukūrimas.
2. Reemigrantų, norinčių grįžti vaikų problemos. Ko reikia? Kas, tai turėtų
daryti?
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Organizuoti išlyginamąsias klases.
Popamokinės veiklos, padedančios išmokti: 1) Kalbą (mokykla) 2)
Kultūrą (NVO).
Pritraukti jaunų specialistų į regioną, gebančių dirbti su
reemigrantais, šiuolaikiniais vaikais: savivaldybėje, mokykloje,
darželiuose.
Skatinti veiklą rajone ir mieste su mažais vaikais ir kūdikiais. (NVO,
verslas, Savivaldybė)
Pedagogų mokymas – kaip mokyti šiuolaikinius vaikus, padėti
reemigrantų vaikams.

3. Reemigrantų, norinčių grįžti poreikiai. Ko reikia? Kas, tai turėtų daryti?
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Rinkis Biržus ir FB
Bendravimo naujų draugų
Erdvės kur gali gauti atsakymus į rūpimus klausimus, gauti pagalbą,
rasti pagalbos. (seniūnija, bendruomenė, FB grupės?)
Būsto nuomos problematika.
Pagalba grįžusiems = mentoriai, asmenys, kurie patys jau seniau grįžę
iš emigracijos, gali atsakyti į rūpimus klausimus kitiems asmenims,
juos konsultuoti, patarti.
Moralinio palaikymo.

4. Reemigrantų norinčių grįžti įsidarbinimo, išsilavinimo. Ko reikia?
•
•
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Talentų banko ar Biržų „LINKEDIN“ (specialistų pritraukimo programa)
Savivaldybės atstovų susitikimų su paslaugų gavėjais.
Svetainės, atviros bazės apie darbo vietas Biržuose ar rajone, nepriklausomos
nuo užimtumo tarnybos, viskas vienoje vietoje.
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Savivaldybė ir jos pavaldžios institucijos galėtų panuotis kokių specialistų
artimiausiu laiku reikės ir skelbti viešus skelbmus apie esamas ir būsimas
darbo vietas, kad reemigrantai galėtų į jas pretenduoti.
Erdvės kur susitiktų verslo ir paslaugų poreikiai ir galimybės.
FB grupė projekto rėmuose.
Papildomų reintegracijos pamokų mokyklose.
Kvalifikacijos kėlimo kursų pedagogams, kaip dirbti su reemigrantų vaikais.

Apibendrinimas - rekomendacijos
Apibendrinant diskusiją, galima daryti išvadą, kad Biržuose ir rajone
kolkas labiausiai trūksta informacijos vienoje vietoje ir reemigrantų
palaikymo. Svarbu, kad reemigrantams ir norintiems grįžti visa informacija
būtų patogiai randama vienoje vietoje (veiklos galimybės, darbo pasiūlymai ir
kt.), kad jie žinotų kur ją rasti ir kad joje atspindimos visos rūpimos sritys.
Taip pat, kad būtų buriama reemigrantų bendruomenė ir veiktų reali
palaikymo sistema tikslo grupei.
Diskusiją moderavo – Alina Bechterevė.
Diskusiją organizavo – Biržų jaunimo klubas „Žalias!“ pagal projektą „Rinkis
Biržus“, finansuota ESFA, LR biudžeto ir jaunimo klubo lėšomis.
Diskusijoje dalyvavo reemigrantai, grįžę ar atvykę gyventi į Biržus (8 asmenys),
savivaldybės atstovas (jaunimo reikalų koordinatorė), Biržų miesto vietos veiklos
grupės atstovė ir klubo „Žalias“ atstovas. Diskusijos trukmė – 4 val.
Kontaktinis asmuo: Merūnas Jukonis, tel. 8 671 12 400, el. p. info@rinkisbirzus.lt

