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Europa kovoja su skurdu

• 2010 m. kovo mėnesį Europos Komisija patvirtino strategiją „Europa 2020“,
kuri buvo pradėta įgyvendinti kaip ES pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategija.

• „Europos kovos su skurdu planas“: užtikrinti socialinę ir teritorinę
sanglaudą, kad visi galėtų pasinaudoti augimo ir naujų darbo vietų
teikiamais privalumais, o skurstantys ir socialiai atskirti asmenys galėtų
gyventi oriai ir aktyviai dalyvauti visuomenėje.

• Reikėtų sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių arba
žmonių, kuriems tai gresia, skaičių bent 25%, o tai reiškia, kad 20 mln.
asmenų sumažėtų skurdo rizika.

• Skurdo rizikos riba ES šalyse apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių 
pinigų disponuojamų pajamų medianos.



Europa kovoja su skurdu

• Europai reikia darnesnės ir įtraukesnės visuomenės, kuri leistų piliečiams ir 
naujai atvykusiems imigrantams aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir 
demokratiniame gyvenime.

• Švietimas yra svarbi priemonė strategijai „Europa 2020“ pasiekti: 75%
padidinti užimtumo lygį; bent 15% suaugusiųjų turėtų toliau mokytis; 15%. 
žemos kvalifikacijos suaugusiųjų turėtų pagerinti matematinius įgūdžius. 

• Vietos bendruomenių vaidmuo skatinant migrantų įtrauktį ir integraciją per
švietimą ir mokymąsi yra nepaprastai svarbus, nes jos gali kviesti bei
motyvuoti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius ir migrantus mokytis
įvairiuose kursuose ir aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime.



Migrantų integracijos iššūkiai:
vietos bendruomenių įsitraukimo svarba

• Europos Sąjungoje gyvena 21.6 mln. trečiųjų šalių piliečių, jie sudaro 4.2%
visų Europos Sąjungos gyventojų. Kasmet į ES atvykstantys nauji migrantai
sudaro mažiau kaip 0,5% ES gyventojų.

• Migrantų integracijos iššūkiai:

• Blogesni darbo rinkos rezultatai nei ES piliečių: 2017 metais vidutinis
emigrantų užimtumo lygis buvo 55%, o priimančios šalies piliečių 68%

• Netolygus moterų užimtumas darbo rinkoje

• Netenkinantys švietimo, įgūdžių ir socialinės įtraukties rezultatai: 39%
trečiųjų šalių piliečių (apie 5.7 mln.) gyvena santykiniame skurde, o tai
yra dvigubai daugiau ne ES piliečių (17%).



Migrantų integracijos iššūkiai:
vietos bendruomenių įsitraukimo svarba

Integracijos iššūkių sprendimas yra daugialypis procesas,
reikalaujantis integruotų politikos veiksmų atskirose politikos
srityse.

Vietos bendruomenių vaidmuo skatinant migrantų įtrauktį ir
integraciją per švietimą ir mokymąsi yra nepaprastai svarbus.



Mokymosi visą gyvenimą svarba skatinant 
socialinę įtrauktį ir integraciją

• Vietos bendruomenės nariai turi daugiau žinoti apie mokymosi visą
gyvenimą būtinybę, apie gerai organizuotų švietimo veiklų poveikį
lavinat žemos kvalifikacijos žmonių įgūdžius reikalingus darbo rinkoje,
visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime.

• Sektino pavyzdžio mokymo/si metodas, pagrįstas sėkmės istorijomis,
yra vienas iš veiksmingiausių mokymosi metodų, skatinančių socialinę
atskirtį patiriančius asmenis daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime.



Klausimai darbui grupėse: 

• Kokie pagrindiniai sėkmingos integracijos aspektai buvo akcentuoti 
istorijoje?

• Ar ši sėkmės istorija gali motyvuoti bendruomenės narius (imigrantus, 
pabėgėlius, žemos kvalifikacijos žmones) aktyviai įsitraukti į 
visuomenę ir/arba pradėti /tęsti mokymąsi?

• Ar šią sėkmės istoriją būtų galima pristatyti vietos bendruomenės 
renginiuose, kad vietos gyventojai geriau suprastų šiandien kylančius 
socialinio teisingumo, kultūrinės įvairovės ir tolerancijos iššūkius?



Klausimai darbui grupėse: 

• Ar ši istorija galėtų būti naudojama socialiai remtinų žmonių 
(imigrantų, pabėgėlių, žemos kvalifikacijos asmenų ir pan.) socialinės 
integracijos ir įsitraukimo į vietos bendruomenę skatinimui. Ar ši 
sėkmės istorija tinka jūsų šalies kontekstui? Ar ji patenkins jūsų 
vadovaujamų mokymų tikslinės grupės poreikius?

• Kuo sėkmės istorijos gali būti svarbios vietos bendruomenės 
žmonėms, didinant jų sąmoningumą socialinę atskirtį patiriančių 
atskirtus žmonių atžvilgiu?

• Kokias sėkmės istorijų pamokas ir išvadas verta akcentuoti mokymų 
dalyviams?



Supažindinimas su M-Easy mokymo kursu
http://measy.lpf.lt/

• Projekto M-Easy veiklos prisideda prie strategijos „Europa 2020“ tikslo: 
sumažinti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų su menkais matematiniais 
įgūdžiais skaičių iki 15%, padidinti užimtumo lygį iki 75%, bent 15 % 
suaugusiųjų turėtų dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose.

• Projektas suteikia galimybę žemos kvalifikacijos suaugusiesiems patobulinti 
savo matematinius įgūdžius.

• Informaciją apie šį projektą galite rasti projekto tinklalapyje:
http://measy.lpf.lt/outcomes.html
• Pakvieskite savo bendruomenės narius prisijungti  prie projekto 
M-Easy mokymų kurso „M-Easy – matematika lengvai“

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/outcomes.html


Mokymo kursas „M-Easy – matematika lengvai“



„Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų 
įtrauktis ir integracija per švietimą“
(el. vadovas, kaip organizuoti mokymus vietos bendruomenėse)

• Šio el. vadovo tikslas yra pristatyti savarankiško mokymosi medžiagą „Sėkminga 
žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir integracija per švietimą“ suaugusiųjų 
švietėjams-praktikams, organizuojantiems edukacinius seminarus vietos 
bendruomenėms.

• El. vadovas pristatomas kaip atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) projekto „M-Easy“ 
svetainėje: http://measy.lpf.lt/training_course_en.html

Po mokymų kviečiame savarankiškai susipažinti su el. vadovu, kaip organizuoti 
mokymus vietos bendruomenėse. 

http://measy.lpf.lt/training_course_en.html


Klausimai



Ačiū už dėmesį!


