Pastebima, kad vis daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių sugrįžta gyventi į Lietuvą. Tačiau pabuvus užsienyje
ilgą laiką, grįžti nėra taip paprasta. Per pastaruosius metus Lietuvoje įvyko daug pokyčių, o sugrįžus vienu
metu tenka spręsti daugybę skirtingų klausimų. Todėl labai svarbu užtikrinti kokybišką informacijos teikimą
įvairiais su grįžimu susijusiais klausimais.
Tarptautinės migracijos organizacijos ir LR Vyriausybės įkurtas Migracijos informacijos centras „Renkuosi
Lietuvą“ teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems užsienio
lietuviams. Konsultacijos teikiamos:
 telefonu: 8 800 22922 (skambinant iš Lietuvos) d.d. 9.00-17.30 val.
8 5 2 51 43 52 (skambinant iš užsienio) d.d. 9.00-17.30 val.
 el. paštu: mic@iom.lt
 skype: migracijos informacijos centras, d.d. 9.00-17.30 val.
 internetinėje svetainėje: www.renkuosilietuva.lt
Grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems užsienio lietuviams MIC konsultacijos teikiamos vieno langelio
principu, t.y. kiekvienas besikreipiantis bus konsultuojamas asmeniškai, suteikiant būtent jam reikalingą
informaciją ar nukreipiant į susijusias institucijas.
Remiantis TMO Vilniaus biuro patirtimi, skiriame kelias pagrindines teikiamos informacijos sritis:


Darbo ir įsidarbinimo klausimai



Socialiniai klausimai
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Švietimo klausimai



Sveikatos apsauga



Šeimos narių, ne LR piliečių, gyvenimas ir integracija Lietuvoje



Kiti klausimai

Suprantama, kad ne visi užsienyje gyvenantys lietuviai nori ir turi galimybę sugrįžti gyventi bei dirbti Lietuvoje,
tačiau jaustis lietuviu gali kiekvienas. Todėl projekto svetainės skiltyje „Virtualus pilietis“ taip pat pateikiamos
užsienyje gyvenančių lietuvių iniciatyvos – tiek vykdomos Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Kol kas jų sąrašas labai
nedidelis, tačiau visi norintys, kad apie jų vykdomas veiklas sužinotų kuo daugiau žmonių, gali kreiptis
svetainėje nurodytais kontaktais ir centro darbuotojai pasirūpins, kad apie jų vykdomas iniciatyvas būtų
informuota ir Lietuvos visuomenė.
Puslapyje taip pat veikia atskira Lietuvos regionų skiltis, kurioje galima rasti trumpą informaciją apie kiekvieną
Lietuvos savivaldybę ir joje vykdomas grįžusių lietuvių iniciatyvas. Internetiniame puslapyje savo patirtimi
dalinasi ir jau grįžę lietuviai. Jų istorijos skirtingos – nuo visai paprastų žmonių, iki žinomų ir garsių savo srities
specialistų.
Daugiau informacijos apie Renkuosi Lietuvą galima rasti internetiniame puslapyje www.renkuosilietuva.lt bei
Facebook paskyroje. Jei domina bendradarbiavimo galimybės, norite gauti mūsų naujienas arba pageidaujate
daugiau informacinės medžiagos – susisiekite su projekto koordinatoriumi Justinu Uba (justinas@iom.lt, 8 52 51
43 52) ar projekto asistente Agne Camara (agne@iom.lt, 8 52 51 43 52).
Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 2015 m. buvo įkurtas bendradarbiaujant Tarptautinei
migracijos organizacijai (TMO) su LR Vyriausybe.
Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti
migracijos srityje. TMO įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 157 valstybės, 10 valstybių dalyvauja
stebėtojo teisėmis. TMO turi 480 vietinių biurų daugiau nei 100 valstybių, o organizacijoje dirba apie 9000
darbuotojų visame pasaulyje. Centrinė būstinė yra Ženevoje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. TMO yra asocijuota Jungtinių Tautų agentūra (IOM – UN Migration Agency).
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„Renkuosi Lietuvą“ skaičiais:
Kas padaryta per 2015-2016 metus.
Nuo 2015 m. sausio mėn., MIC suteiktos 476 užklausos: 205 per 2015 m. ir 271 per 2016 m. sausį – rugsėjį.
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Per 2016 m. 9 mėn. www.renkuosilietuva.lt tinklapį aplankė 25 907 lankytojai.
Iš jų 20 905 buvo unikalūs lankytojai. Vidutiniškai per dieną apsilanko 94 lankytojai. Iš viso per šiuos metus buvo
peržiūrėti 41 812 tinklapio puslapiai. Vidutiniškai lankytojai plačiau pasidomi 2,08 temomis. Tinklapis vis dar augina savo
žinomumą, tad iš 25 907 lankytojų 80,14% apsilankiusiųjų tai daro pirmą kartą.

Populiariausios šalys pagal lankytojus:
Lankytojų iš Lietuvos: 14 805
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Populiariausios temos pagal užklausas:

MIC "Renkuosi Lietuvą" užklausos pagal kategorijas
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Grįžimas / Gyvenimas Lietuvoje
Užseniečiai Lietuvoje
Soc. garantijos
Dokumentai
Švietimas
Darbas
Sveikata
Pilietybė
Verslas
NT
Turas
Parama
Mokęsčių susigrąžinimas
Vairuotojo teisių laikymas

2016 m. buvo aplankytos trys Lietuvių bendruomenės Norvegijoje (Osle) Airijoje (Monaghane ir Dubline) bei
Jungtinėje Karalystėje (Londone ir Piterbore).
2017 m. planuojama susitikti su Norvegijos Bergeno ir Stavangerio bendruomenėmis, Belgijos, Vokietijos, Olandijos ir kitų
šalių lietuviais.
Dabartinis veiklos akcentas – regionų patrauklumo dindinimas. 2016 m. rugsėjo 20 d. vyko apvaliojo stalo diskusija kartu
su savivaldybių asociacija, regionų merais (ar atstovais), „Investuok Lietuvoje“ ir JPP „Kurk Lietuvai“ apie tai, kokių
priemonių turėtų imtis regionai, siekiantys tapti patrauklesne vieta gyventi ir dirbti bei kaip funkcionaliau pristatyti
informaciją apie jau egzistuojančias iniciatyvas.
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