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 KURSAI!!!
 trečiųjų šalių piliečiams

Projektas 
„Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas
 įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“

Projekto 
NR. D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1

EUROPOS SĄJUNGA
Europos fondas trečiųjų 
šalių piliečių integracijai

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Projekto tikslas: palengvinti trečiųjų šalių

piliečių integraciją Lietuvos visuomenėje 

Projekto uždaviniai:

1. Tobulinti šnekamosios ir rašytinės 

lietuvių kalbos įgūdžius.

2. Formuoti trečiųjų šalių piliečių 

integracijai į Lietuvos visuomenę 

reikiamą vertybinių 

nuostatų sistemą pilietinio orientavimo 

aspektu.

Kur kreiptis?

Tel: 8~5 216 04 08 
info@tbn.lt;

 tbn@takas.lt 
www.tbn.lt

Kur kreiptis?
Kur kreiptis?

facebook.com/
TautiniuBendrijuNamai

Projektas orientuotas į trečiųjų šalių piliečių parengimą
prisitaikyti Lietuvos socialinėje bei darbinėje erdvėje, 
formuojant pilietines vertybines nuostatas 

Projektas paremtas asmeniniu tobulėjimu siekiant 
lengvesnės integracijos. 
Įgyvendinant projektą bus organizuojami dviejų rūšių 
mokymai tikslinei grupei pagal lanksčias įvadines 
mokymo programas
Projektu skatinamas asmeninis tobulėjimas,
padėsiantis lengviau integruotis Lietuvoje

Kur kreiptis?

Trečiųjų šalių piliečiai - tai asmenys, kurie nėra 
Europos Sąjungos piliečiai ir neturi 

Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės



TAUTINIŲ BENDRIJŲ
NAMAI

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai, 
Kodas 125293277

Buveinės adresas: Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius
Direktorė Alvida Gedaminskienė

Kontaktai: +370 5  216 04 08
el. paštas: tbn@takas.lt

www.tbn.lt

Asociacija Socialinės integracijos centras
Kodas 300624814

Buveinės adresas: Tilžės g. 198, Šiauliai
Projekto vadovė – Aurelija Leišienė

Kontaktai: tel. + 370 67614470, 
el. paštas integracija@gmail.com

www.integracija.info

Mokymo programos tikslas: sudaryti 
trečiųjų šalių piliečiams galimybes įgyti žinių
bei įgūdžių reikalingų sėkmingai integracijai
į Lietuvos visuomenę.
Mokymus apimančios temos:
„Žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje;
„Lietuvos įvairiapusiškumas – Tautinės mažumos 
Lietuvos istorijos kontekste“;
„Lietuva daugiatautė ir įvairiakultūrė valstybė“
„Skirtingi, bet lygūs – valstybinių paslaugų 
prieinamumas Lietuvoje“;
Lietuvos darbo rinka ir trečiųjų šalių piliečiai.

1.Lietuvių kalbos mokymai trečiųjų šalių 
piliečiams. 

Baigusiems mokymus 
išduodami pažymėjimai!!! 

Projekto metu vykstantys mokymai:

2. Mokymai „Pilietiškumas ir trečiųjų šalių
 piliečiai Lietuvoje: suderinamo veiksniai“ 

Projekto partneris:

Asociacija Socialinės integracijos centras
Mažina socialinę atskirtį visuomenėje,
skatina integracinius procesus,
inicijuoja vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.
SIC vykdomi įvairaus pobūdžio
mokymai: mokytojams, socialiniams
darbuotojams, psichologams, ikimokyklinių įstaigų
pedagogams, mokiniams, tėvams.
Teikiamos konsultacijos.

Projekto pareiškėjas:
Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai savo 
veikla siekia padėti tautinių bendrijų atstovams 
visaverčiai integruotisį Lietuvos visuomeninį
gyvenimą. 
TBN nuolat vyksta lietuvių  kalbos 
mokymai, mokėjimo įgūdžių įtvirtinimai bei 
tobulinimo kursai, konsultacijos. 
Tautinių bendrijų namuose yra įsikūrusios 
baltarusių, ukrainiečių, moldavų ir kitų tautų
visuomeninės oganizacijos 


