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Toliau bus 
stiprinami 
lituanistikos ir 
baltistikos centrai 
užsienyje 

Žmonės, ėmęsi įgyvendinti romams 

skirtą projektą „Dirbkime kartu su ro-

mais – naujos darbo galimybės ir iš-

šūkiai“, tikisi bent iš dalies pakeisti 

Lietuvoje gyvenančių romų kasdieny-

bę  – skurdą, menką išsilavinimą, ne-

darbą. Vasario pirmomis dienomis 

pradėtos projekto veiklos, o Tautinių 

bendrijų namuose įvyko projekto prista-

tymo renginys. Padiskutuoti apie romų 

problemas ir lūkesčius galimybę turėjo 

Lietuvos romų bendruomenės, Lietuvos 

čigonų bendrijos „Čigonų laužas“, Romų 

integracijos centro, Tautinių mažumų 

departamento prie Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Vilniaus teritorinės 

darbo biržos, Europos socialinio fondo 

agentūros atstovai, kiti renginio svečiai. 

Tyrimai rodo, kad dauguma darbingo 

amžiaus romų dirba nelegaliai, 42 pro-

centai nedirba jokio darbo. Daugeliui 

romų trūksta raštingumo, dažnas ne-

Pradėtas Lietuvoje 
gyvenantiems 
romams skirtas 
projektas 

Tikriausiai ne kiekvienas lietuvis žino, 

kad po pasaulį pasklidusiuose lituanis-

tikos ir baltistikos centruose dirba lietu-

vių kalbą ir kultūrą dėstantys ir tirian-

tys mokslininkai, kad lietuvių kalbą ir 

kultūrą įvairiomis formomis užsienyje 

nuolat studijuoja keli šimtai studen-

tų. Vilniaus universiteto mokslininkų 

teigimu, užsienio universitetuose vis 

dėlto mažėja dėmesys lituanistinėms 

studijoms, mąžta ir studentų skaičius, 

trūksta kvalifikuotų lituanistinių dalykų 

dėstytojų, priemonių, nėra galimybių 

centrų atstovams susitikti ir pasidalyti 

savo pasiekimais bei problemomis, kur-

ti bendrus planus. Minėtos problemos 

bus sprendžiamos įgyvendinant tęsti-

nį projektą „Užsienio Baltistikos centrų 

ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas“. 

Šio projekto investicijos yra nukreiptos 

daugiausia į žmogiškųjų išteklių kūri-

mą: jaunų žmonių, kurie ateityje tęs li-

tuanistinių dalykų tyrimus, edukaciją ir 

įtraukimą į lituanistinę veiklą. Didžiau-

sias dėmesys skiriamas studentų ir dės-

tytojų įtraukimui į akademinius litua-

nistinės veiklos procesus, t. y. dėstytojų 

ir studentų mainus: organizuojamos 

formalios studijos ir praktikos Lietu-

vos universitetuose, dėstytojų iš Lietu-

vos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti 

studentų, pristatyti naujausių lituanisti-

nių tyrimų rezultatų. Rūpinamasi ir li-

tuanistinių mokomųjų dalykų ir infor-

macijos sklaida skaitmeninėje erdvėje: 

rengiamos elektroninės mokymo prie-

monės, baltistikos centrus buriant apie 

interneto tinklapį www.baltnexus.lt 

sutelkiamas centrų bendradarbiavimas 

internetu. 

Daugiau apie projektą kviečiame 

skaityti čia.

Projektas truks ketverius metus ir įtrauks 

didžiausias romų bendruomenes, susi-

būrusias Vilniaus mieste bei Vilniaus, 

Jonavos, Panevėžio, Šalčininkų, Šiaulių 

ir Varėnos rajonuose. Planuojama, kad 

apie 40 procentų visų projekte dalyva-

vusių romų, įgis profesiją ir pasirengs 

dirbti, o kiti projekte dalyvavę romai 

kryptingai toliau sieks įgyti profesiją, 

amatą ar savarankiškai įsidarbinti.

Plačiau apie projekto atidarymo renginį 

kviečiame skaityti čia.

turi jokios profesijos, o įsidarbinti sun-

ku dėl neigiamo darbdavių ir visos vi-

suomenės požiūrio į juos. VšĮ Romų 

visuomenės centro direktorė renginyje 

pristatė pagrindines projekto veiklas: 

romams bus sudarytos sąlygos mokytis 

individualaus ar grupinio motyvavimo, 

asmens poreikių vertinimo, socialinių 

ir darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo 

bei atkūrimo, bus teikiamos sociokultū-

rinės paslaugos, vyks profesinis orien-

tavimas, skaitmeninio raštingumo, kal-

bų, verslumo mokymai, bus mokoma 

praktiškai dirbti darbo vietose, teikiama 

tarpininkavimo ar kita pagalba įsidarbi-

nant ir įsidarbinus.

http://www.baltnexus.lt
http://baltnexus.lt/baltistikos-projektas
http://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/15967-02-11-projekto-dirbkime-kartu-su-romais-naujos-darbo-galimtybes-ir-issukiai-pristatymas

