Migracijos informacijos centras
„Renkuosi
Lietuvą“
–
svarstantiems apie grįžimą į
Tėvynę
Pirmąkart per pastarąjį dešimtmetį į Lietuvą sugrįžusių išeivių daugiau, nei
išvykusių. Teigiamą migracijos saldo ekspertai aiškina gerėjančia Lietuvos
ekonomika, dosniau apmokamų darbo vietų pasiūla, galimybėmis Lietuvoje
naudotis pigesnėmis kokybiškomis sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis
kasdieniame gyvenime aktualiomis viešosiomis paslaugomis. Covid-19 pandemijos
laikotarpiu šie privalumai dar labiau ryškėja emigrantams patrauklioms šalims
išgyvenant rimtus ekonominius sunkumus.
Nėra paprasta užtikrinti tautiečių sklandų sugrįžimą, kad įsikūrimas ir adaptacija
Lietuvoje būtų lengvas ir sėkmingas. Ne vienam ilgesnį laiką užsienyje
gyvenusiam ir grįžti namo nusprendusiam lietuviui kyla keblumų susiplanuojant
persikėlimą, susiorientuoti pasikeitusiose tvarkose ir reikalavimuose. Grįžtant
svarbu žinoti apie darbo stažo perkėlimą, reikalingus parsivežti dokumentus,
gyvenamosios vietos deklaravimą, sveikatos priežiūros ar socialines apsaugos
sąlygas, galimą gauti pagalbą susirandant darbą ar pradedant verslą. Turintiems
vaikus aktualūs priėmimo į darželius, mokyklas ar būrelius klausimai. Pensijos,
parama būstui įsigyti, santuokos su užsieniečiais, lietuvių kalbos kursai,
automobilio registracija, rinkimai, karo prievolė – atsakymus į šiuos ir daugybę
kitų klausimų grįžtantiems į Lietuvą ne visada lengva rasti savarankiškai.
Pagalbą sugrįžtantiems į Lietuvą išeiviams siūlo Migracijos informacijos centras
„Renkuosi Lietuvą“. Šį Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro

projektą prieš šešerius metus laimino ir remia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Migracijos informacijos centro tikslas – vieno langelio principu teikti konsultacijas
svarstantiems grįžti į Lietuvą ar jau grįžusiems lietuviams. Nemokamos
konsultacijos teikiamos lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
Pagrindinis Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ konsultacijų
kanalas – tinklapis renkuosilietuva.lt. Čia galima rasti susistemintus atsakymus į
dažniausiai migrantams kylančius klausimus, temines atmintines, patarimus ir
nuorodas į svarbiausias specializuotas institucijas. Interesantai čia savo klausimus
dažniausiai užduoda naudodamiesi tinklalapyje įskiepyta gyvų pokalbių
programėle tawk.to, el. paštu, per pokalbių platformas Skype ir Messenger, taip
pat skambinami telefonu.
Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ konsultantai kasdien
bendradarbiauja su Migracijos departamentu, Valstybine sienų apsaugos tarnyba,
SODRA, Valstybine ligonių kasa, Užimtumo tarnyba, ministerijomis ir jų
įstaigomis („Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“). Informaciją teikti padeda
savivaldybėse dirbantys „Globalių regionų“ koordinatoriai – 60 savivaldybių
apibendrinta informacija sudėta ir tinklapyje renkuosilietuva.lt.
Iki prasidedant Covid-19 pandemijai Migracijos informacijos centro „Renkuosi
Lietuvą“ specialistai įvairiose šalyse rengė susitikimus su užsienio lietuviais –
aplankytos Anglijos, Airijos, Norvegijos, Belgijos, Italijos, Danijos lietuvių
bendruomenės. Šiemet susitikimai perkelti į virtualią erdvę – atsakymais į
dažniausiai užduodamus klausimus dalinomės su Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos
lietuviais. Šiemet vyks drauge su Norvegijos ir Jungtinės Karalystės
bendruomenėmis ir Pasaulio lietuvių bendruomene organizuojami vebinarai. Šių
susitikimų metu dalinamės informacija apie grįžtamosios migracijos tendencijas ir
aktualijas, gyventojų nuomonės apklausų duomenimis.
Tad jeigu svarstote grįžti į Lietuvą ir turite su tuo susijusių klausimų – drąsiai
kreipkitės į Migracijos informacijos centrą „Renkuosi Lietuvą“, apsilankykite
tinklapyje www.renkuosilietuva.lt.

