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KasKasKasKas    yrayrayrayra    „„„„RenkuosiRenkuosiRenkuosiRenkuosi    LietuvLietuvLietuvLietuvąąąą““““????
Migracijos informacijos centras, teikia visą reikiamą informaciją 
grįžtantiems arba apie grįžimą į Lietuvą galvojantiems lietuviams:

– Darbo ir įsidarbinimo klausimai
– Socialiniai klausimai 
– Mokslas
– Sveikata
– Šeimos narių, ne LR piliečių, gyvenimas ir integracija Lietuvoje
– Kiti klausimai
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2016 m. Emigravo:2016 m. Emigravo:2016 m. Emigravo:2016 m. Emigravo:

44 533 asmenys
33 976 Lietuvos piliečiai

2016 m. Imigravo:2016 m. Imigravo:2016 m. Imigravo:2016 m. Imigravo:

22 130 asmenys
18 383 Lietuvos piliečiai
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Kodėl šnekame apie „Renkuosi Lietuvą“?

•Grįžtantys lietuviai – bendruomenių dalis „iškrenta“ 
•Grįžta į regionus 
•Integracija ir jos sunkumai:

– Socialiniai
– Ekonominiai 
– Psichologiniai 

•Norint , kad būtų bendruomenės dalis – turime žinoti 
su kokiais sunkumais susiduria tam, kad galėtumėme 
padėti. 



Tyrimas

„„„„Lietuvos Lietuvos Lietuvos Lietuvos piliepiliepiliepilieččččiiiiųųųų, emigravusi, emigravusi, emigravusi, emigravusiųųųų    įįįį Vakar Vakar Vakar Vakarųųųų    ššššalis po alis po alis po alis po 
2000 m., sprendimo gr2000 m., sprendimo gr2000 m., sprendimo gr2000 m., sprendimo grįžįžįžįžti ti ti ti įįįį t t t tėėėėvynvynvynvynęęęę dinamika ir  dinamika ir  dinamika ir  dinamika ir 

veiksniai (kokybinveiksniai (kokybinveiksniai (kokybinveiksniai (kokybinėėėė analiz analiz analiz analizėėėė))))““““,,,,
    dr. Rasa Erentaitė
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Kaip formuojasi sprendimas grKaip formuojasi sprendimas grKaip formuojasi sprendimas grKaip formuojasi sprendimas grįžįžįžįžti ti ti ti įįįį Lietuv Lietuv Lietuv Lietuvąąąą

Prieš 
išvykstan

t

Emigracijoje

Sugrįžus

Sunki pradžia
Įsitraukimas ir prisitaikymas
Besikaupiantis diskomfortas
Sprendimas grįžti
Pasirengimas grįžti



SprendimSprendimSprendimSprendimąąąą gr gr gr grįžįžįžįžti ti ti ti įįįį Lietuv Lietuv Lietuv Lietuvąąąą    
skatinantys veiksniaiskatinantys veiksniaiskatinantys veiksniaiskatinantys veiksniai
• Išankstinės nuostatos 
• Darbo, gyvenimo sąlygų ir santykių 

sunkumai 
• Emociniai sunkumai  
• Vaikų auginimo sunkumai užsienyje 
• Palanki grįžimui situacija Lietuvoje 
• Asmeninių pokyčių poreikis ir galimybės
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GrGrGrGrįžįžįžįžusiusiusiusiųųųųjjjjųųųų sunkumai Lietuvoje sunkumai Lietuvoje sunkumai Lietuvoje sunkumai Lietuvoje
•Darbo ir gyvenimo sąlygų sunkumai 
•Integraciją grįžus apsunkinančios nuostatos
•Vaikų auginimo sunkumai
•Emociniai ir santykių/bendravimo sunkumai

•„Čia yra vienas iš tų dalykų, kurie buvo 
adaptacinis šokas – žiūri į kainas litais, bet yra 
kaina eurais. O kada mangas kainuoja 15 litų? 
Mano vaikas ten valgė kiekvieną dieną, 
ten kapeikas kainuoja...“



GrGrGrGrįžįžįžįžusiusiusiusiųųųųjjjjųųųų rekomendacijos ir pasteb rekomendacijos ir pasteb rekomendacijos ir pasteb rekomendacijos ir pastebėėėėjimaijimaijimaijimai

•Sąlygų kurti verslą lengvinimas
•Skirti dėmesį grįžusių moterų, auginančių ikimokyklinio 
amžiaus vaikus, reintegracijai į darbo rinką
•Skirti dėmesį išvykusiųjų ryšį su Lietuva skatinantiems 
projektams ir informacijos prieinamumui bei sklaidai
•Piliečių nuostatos ir noro gyventi Lietuvoje ilgalaikėje 
perspektyvoje palaikymas
•Skleisti informaciją apie teigiamus pokyčius Lietuvoje
•Prevencinės priemonės emigrantų sveikatos, darbo santykių 
srityse (pavojus sveikatai, medicininių paslaugų 
prieinamumas ir pan.)
•Vidinės migracijos galimybių išryškinimas



Išvados:
•Viešasis sektorius turi skatinti grįžusiųjų integraciją (verslas, 
socialiniai klausimai, socialinė integracija)
•Grįžta ir į regionus
•Ypatingai trūksta bendravimo
•Reikalinga emocinė pagalba
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www.renkuosilietuva.lt
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El.paštas: justinas@iom.lt

Tel.: +370 52 51 43 52
www.renkuosilietuva.lt 


