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Įvadas 

Trumpa COALESCE projekto apžvalga 

 
Ši ataskaita parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „COALESCE: teisinis, psichosocialinis ir 

ekonominis įgalinimas siekiant integruoti trečiųjų šalių migrantes (toliau - TŠM), nukentėjusias 

nuo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo ir prievartos tikslais“ (Coalesce Projektas EC 

AMIF: 958133). Projektą „COALESCE“ finansuoja ES prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondas, jį įgyvendina partnerystės konsorciumas, kurį sudaro pagrindinis partneris Viduržemio 

jūros regiono lyčių studijų institutas (Kipras), Kipro pabėgėlių taryba, CARITAS Cyprus, 

asociacija „IROKO Onlus“ (Italija), „Marta Centras“ (Latvija), Europos migrančių moterų 

tinklas, Imigrantų taryba Airijoje, Solwodi (Vokietija) bei Klaipėdos socialinės ir psichologinės 

pagalbos centras (Lietuva). 

Projekto tikslas - teikti paramą moterims migrantėms Europoje, nukentėjusioms nuo 

prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Projektu siekiama sukurti sinergiją ir 

papildomumą, palengvinant poreikių nustatymą, pagalbą ir paramą bei pagerinant 

tarpvalstybinį specialistų ir praktikų bendradarbiavimą teikiant į lytį orientuotą 

psichosocialinę, teisinę ir ekonominę pagalbą trečiųjų šalių pilietėms, moterims, 

nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.  

Tarp aukoms reikalingos pagalbos ir kitų veiksnių, tokių kaip jų lytis, specifinė išnaudojimo 

forma ir jų gyvenamosios vietos statusas yra aiškiai įvardintas ir dokumentuose pripažintas 

ryšys (Direktyva 2011/36 / ES). Tiesą sakant, moterys, nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis 

dėl seksualinio išnaudojimo dažnai turi labai sudėtingus poreikius (Europos Komisija, Prekybos 

žmonėmis tyrimas pagal lytį, 2016 m.; EIGE, Su lytimi susijusios specifinės priemonės kovojant 

su prekyba žmonėmis, 2018). Taigi, prekyba žmonėmis pagal lytį, kaip smurto dėl lyties forma, 

yra pagrindinis COALESCE konceptualizavimo ir darbo programos elementas. Atliepiant į AMIF 

prioritetus (5), dėmesys sutelktas į migracijos pokyčių padarinius, atsižvelgiant į užsitęsusį 

neapibrėžtumą ir padidėjusią socialinę nelygybę, kurią sukėlė pandemija „Covid-19“, kuri 

paveikia labiausiai pažeidžiamas prekybos žmonėmis aukas, visų pirma moteris migrantes ir 

jų vaikus. 

Konkrečiai, projekto COALESCE darbo plane yra: 

• Pagalbos teikimas remiantis  specialiai į lytį orientuotu integracijos modeliu (toliau - LOIM) 

teisinei, psichosocialinei pagalbai ir ekonominiam įgalinimui, siekiant sustiprinti moterų 

migrančių iš trečiųjų šalių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, integraciją. 

• Praktinio darbo priemonių rinkinio sukūrimas, padedant nukentėjusioms moterims, 

skleidžiant specialias žinias ir rekomendacijas, tokiu būdu įgyvendinant ES gaires ir priemones, 

darančias įtaką pagalbos teikėjams (įskaitant prieglobsčio institucijų) darbą. 
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• Puoselėjant bendradarbiavimo metodus nacionalinių ir tarpvalstybinių žinių mainai tarp 

skirtingų pagalbos teikėjų apie LOIM naudą prekybos žmonėmis aukoms. 

• Sustiprinti teikiančių pagalbą (įskaitant psichosocialinę, teisinę ir ekonominį įgalinimus) 

aukoms pagal lytį organizacijų pajėgumus visoje ES, pritaikytą moterims migrantėms, 

nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo ir prievartos, taip 

prisidedant prie jų ankstyvo identifikavimo. 

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, atsižvelgiant į visas galimas apsaugos priemones, 

numatytas kovos su prekyba žmonėmis direktyvoje 2011/36 / ES, šiuo projektu siekiama 

sustiprinti konsorciumo, vienijančio įvairių feministinių organizacijų keitimąsi žiniomis bei 

turima ypatinga patirtimi apie prekybos žmonėmis aukų integraciją, taip remiant 

nukentėjusias nuo seksualinio smurto ir išnaudojimo moteris migrantes. 

 

Atotrūkio ataskaita 

Šios ataskaitos tikslas - pateikti pagalbos ir seksualinio išnaudojimo žmonėmis aukų (trečiųjų 

šalių piliečių) paramos ir integracijos poreikių žemėlapį ir analizę šešiose ES  valstybėse narėse: 

Kipre, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Latvijoje. Atliekant analizę priimamas į auką 

orientuotas ir su lytimi susijęs požiūris, tiesiogiai įtraukiant nukentėjusias moteris į esamų 

vietos paramos mechanizmų planavimą ir vertinimą, siekiant nustatyti lyčių specifinės 

intervencijos sritis: 1) psichosocialinės paramos; 2) teisinės paramos; 3) ekonominės 

nepriklausomybės kūrimas (ekonominio įgalinimo). 

Konkrečiai, šios ataskaitos tikslas - pateikti naujausią ir aktualią informaciją apie pagalbos ir 

paramos spragas, esančias nagrinėjamose šalyse, atsižvelgiant į seksualinio išnaudojimo aukų 

perspektyvas. 

Ataskaitoje pateikiama trumpa projekto apžvalga, teisinis ir politinis kontekstas ES ir 

nacionaliniu lygiu, analizuojant poreikius, nustatytus Lietuvoje atlikus išsamius interviu su 

moterimis migrantėmis iš trečiųjų šalių, nukentėjusiomis nuo seksualinio išnaudojimo. 

 

Metodologija 

„Coalesce“ konsorciumas priėmė bendrą metodiką, užtikrinančią poreikių nustatymo ir 

analizės visose šalyse partnerėse nuoseklumą. Šio konteksto žemėlapio ir poreikių analizės 

rezultatai tiesiogiai naudojami kuriant specialiai į lytį orientuotą integracijos modelį (LOIM) - 

(Coalesce projekto 3 darbo paketas) - vadovą / gaires, sudarytas iš psichosocialinės ir teisinės 

paramos modelio (PTPM) ir ekonominio įgalinimo modelis (EĮM), skirto TŠM nukentėjusių nuo 

prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo. Šios poreikių analizės susiejimas su konkrečiai 

lyčiai pritaikytu integracijos modeliu (LOIM) užtikrins nuoseklų ir perspektyvų TŠM, 
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nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo, įtraukimą į integracijos 

intervencijas, kurios bus sukurtos, įgyvendintos ir įvertintos „Coalesce“ projekto metu.1 

Šioje tyrimo ataskaitoje naudojami metodai: 

Dokumentiniai tyrimai, įskaitant a) teisės aktus, b) politiką, d) akademinių ir kitų tyrimų 

ataskaitas ir d) vyriausybės ataskaitas ir ES ir kitų tarptautinių institucijų paskelbtas ataskaitas, 

siekiant surinkti naujausią informaciją apie dabartinę paramą ir integraciją, taikomą 

skirtingose nacionalinėse ir vietinėse situacijose moterims, nukentėjusioms nuo prekybos 

žmonėmis seksualinio išnaudojimo. Analizė bus paremta esama ES situacija dėl su lytimi 

susijusių priemonių naudojimo kovojant su prekyba žmonėmis, siekiant padėti sujungti mikro 

ir makro lygį.2 

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras susisiekė su Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus informacijos centru Klaipėdoje, kurie taip pat teikia pagalbą trečiųjų šalių asmenimis. 

Tyrimo tikslais į pokalbį buvo pakviestos keturios moterys iš trečiųjų šalių, kurios bando 

integruotis Lietuvoje. Migrantės atvyko iš Nigerijos, Rusijos ir Armėnijos. Buvo atlikti keturi 

išsamūs interviu, siekiant sužinoti tiesioginę moterų migrančių patirtį ir nuomones apie 

esamas pagalbos ir integracijos priemones, kurios galėtų padėti moterims iš trečiųjų šalių 

efektyviau integruotis Lietuvoje. 

Šio projekto tikslas nustatyti nukentėjusių moterų su lytimi susijusius poreikius ir intervencijos 

sritis daugiausia dėmesio skiriant ekonominiam, teisiniam ir psichosocialiniam įgalinimui. 

Šiuo atžvilgiu turimos žinios buvo įtrauktos peržiūrint ES teisės aktus ir politiką, ES tyrimus, 

EIGE tyrimus, ES kovos su prekyba žmonėmis interneto biblioteką, atitinkamas projekto 

ataskaitas bei remiantis mūsų partnerių praktikų, tokių kaip SOLWODI ir ICI, išvadomis, kurie 

dirbo ASSIST projekte, kuriame buvo nustatyti geriausios praktikos principai teikiant su lytimi 

susijusią pagalbą.3  

 

Psichosocialinės ir teisinės pagalbos rodikliai 

Teikiant su lytimi susijusias psichosocialines, teisines paslaugas, padedančias integruoti TŠM, 

prekybos žmonėmis aukas, apima visapusišką psichologinę ir socialinę paramą, taip pat teisinį 

jų atstovavimą. Šios paramos formos yra susijusios su prekybos žmonėmis aukų moterų 

patirtimi dėl seksualinio išnaudojimo ir kitų smurto prieš moteris formų. Konkrečiai, šie 

rodikliai, pritaikyti pagal ASSIST projektą4, apima: „identifikavimą ir pripažinimą prekybos 

žmonėmis auka; reikalingų imigracijos leidimų gavimas ir (arba) atnaujinimas; su tarptautine 

                                                      
1 Šis požiūris palengvina tarpvalstybinį keitimąsi žiniomis ir mokymusi, taip pat GESIM ir jo tiesioginės naudos 
skatinimą moterims iš trečiųjų šalių, nukentėjusioms nuo seksualinio išnaudojimo prekybos žmonėmis tikslais. 
2 Yonkova et all., 2017. 
3 Thomson ir Yonkova, 2020. 
4 Yonkova, N. et al., 2020. Assist Project. 
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apsauga susijusius klausimus; visi kiti su imigracija susiję klausimai, taip pat baudžiamosios 

bylos“. Konkretus dėmesys skiriamas, tačiau neapsiribojama: „su šeima susijusiems 

klausimams; užtikrinant saugų priėjimą prie tinkamo būsto (aprūpinimas pastoge ar saugomu 

butu); medicininė pagalba; kompensacija; materialinės pagalbos prieinamumas; psichologinė 

parama; kitos integracijos iniciatyvos “.5 

 

Ekonominės nepriklausomybės rodikliai 

Moterų ekonominės nepriklausomybės koncepcijoje pripažįstama, kad moterys yra 

ekonominės veikėjos, prisidedančios prie ekonominės veiklos ir turinčios galimybę ja 

pasinaudoti vienodomis sąlygomis su vyrais, o finansinė nepriklausomybė gali vaidinti svarbų 

vaidmenį stiprinant moterų padėtį visuomenėje ir namų ūkyje. Ekonominė nepriklausomybė 

reiškia sąlygą, kai moterys ir vyrai turi galimybę naudotis visomis ekonominėmis galimybėmis 

ir ištekliais, įskaitant užimtumą, paslaugas ir pakankamas disponuojamas pajamas, kad jie 

galėtų formuoti ir kontroliuoti savo gyvenimą, patenkinti savo poreikius ir sąmoningi rinktis.6  

Ekonominis įgalinimas suprantamas kaip ekonominės nepriklausomybės užtikrinimas ir 

apima, bet neapsiribojant, šias orientacines temas ir rodiklius: užimtumo galimybes; švietimą 

ir profesinį mokymąsi (orientavimo į darbą mokymasis ir galimybė naudotis verslu, verslo 

planai, galimybė naudotis ištekliais); išteklių telkimo ir finansavimo schemos (pradedančios 

įmonės, smulkus verslas); galimybė naudotis technologijomis / skaitmeniniais įgūdžiais; 

mentorystė; priežiūros paslaugos; gerovės ir socialinės išmokos; būsto ir transporto 

paslaugos; tiesioginės ar netiesioginės finansinės paslaugos. 

Taigi, trys intervencijos būdai - psichosocialinis, teisinis ir ekonominis įgalinimas - suprantami 

kaip papildantys konsultavimą, kuris apibrėžiamas taip: 

Konsultavimas yra daugiadisciplininis požiūris, kai pabėgėlėms, patyrusiems 

smurtą dėl lyties, siūloma kompleksinė parama, įskaitant psichosocialinį 

konsultavimą, informaciją apie jų teises ir pagalbą tenkinant kasdienius poreikius. 

Konsultavimo tikslas yra padėti klientams įvairiose gyvenimo srityse, ne tik 

įvykiuose, susijusiuose su smurtu dėl lyties. Konsultavimo procesas gali trukti 

mėnesius ar net metus ir jis kertasi su kitais procesais, kuriuose gali dalyvauti 

prieglobsčio prašytojai ir smurto aukos: prieglobsčio procese, baudžiamajame 

procese ir civilinės teisės procesuose, pavyzdžiui, skyrybose, šeimos santykiuose ar 

vaikų globoje. Konsultavimas praktiškai yra daugybė individualių užsiėmimų, kai 

pabėgėlėms suteikiama galimybė būti išklausytoms ir papasakoti savo istoriją. 

Kartu su konsultantu atrandama galimybių spektras. Moterys informuojamos apie 

savo, kaip nusikaltimo aukų ir prieglobsčio prašytojų, teises. Jų praktiniai poreikiai, 

                                                      
5 Yonkova, N. et al., 2020. Assist Project, p. 36. 
6 Pesce ir Christodoulou, 2017. 
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tokie kaip išlaikymas, būstas ir medicininiai poreikiai, yra atvaizduojami ir prireikus 

nukreipiami pas kitus paslaugų teikėjus. Išsamiau konsultantai apibūdina 

konsultavimą kaip procesą, kai asmuo nuo gėdos, baimės ir savęs kaltinimo 

pereina prie pasitikėjimo, įgalinimo ir integracijos.7  

 

ES Politikos kontekstas  

Prekyba žmonėmis ES yra pagrindinė problema, kuri nerodo mažėjimo požymių8. Prekyba 

žmonėmis išlieka pagrindine grėsme ES, o prekyba moterimis ir mergaitėmis seksualinio 

išnaudojimo tikslais yra plačiausiai paplitusi išnaudojimo forma9. Nukentėjusios moterys 

sudaro 77 proc. visų aukų, o prekybos žmonėmis seksualinis išnaudojimas - 65 proc. visų 

užregistruotų prekybos žmonėmis nusikaltimų10. Turimoje statistikoje ypatingą dėmesį 

siūloma atkreipti į prekybą moterimis ir prekybą seksualinio išnaudojimo tikslais. Prekyba 

žmonėmis, kuri yra smurto prieš moteris forma11, yra ypač į lytį orientuotas nusikaltimas, 

susijęs ne tik su turima statistine informacija, bet ir su faktais, susijusiais su sunkiomis, 

ilgalaikėmis pasekmėmis ir žala moterims, kurios buvo išnaudojamos seksualinio išnaudojimo 

tikslais, ką atskleidžia ir pagal lytį atliktas tyrimas12. Gijimo po patirtų traumų poreikiai 

reikalauja didelių investicijų ir gali užtrukti ilgą laiką, todėl nepaprastai svarbu planuoti ir 

organizuoti veiksmingas pagalbos ir reintegracijos programas. 

Atlikto tyrimo dėl prekybos žmonėmis lyties aspektu (EK, 2016) ataskaitos „Konkrečios į lytį 

orientuotos priemonės kovojant su prekyba žmonėmis“ (EIGE, 2018) ir Kovos su prekyba 

žmonėmis direktyvos 2011/36 / ES rekomendacijos, siūlo pagalbą moterims, kuri atitiktų jų 

lytį, amžių ir išnaudojimo formą. Šiuo tikslu Komisija įsipareigoja remti pastangas, kuriomis 

siekiama „visapusiškos ir prieinamos apsaugos bei pagalbos reintegruotis prekybos žmonėmis 

aukoms, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos lyties poreikius“.13 Todėl programos, kuriose 

naudojama naujausia pažanga, atsižvelgiant į integracijos poreikius pagal lytį ir veiksmingą 

požiūrį į paramą prekybos žmonėmis aukoms, yra aiškus ES veiksmų pagrindas šiuo metu. 

Prekybos žmonėmis reiškinį formavo ir įtakojo reikšmingi migracijos trūkumai tiek į ES šalis, 

tiek jos viduje. Pavyzdžiui, 2018 m. Europolas pranešė, kad organizuotos nusikalstamos 

grupuotės, susijusios su prekyba žmonėmis, dažnai naudojasi esamais migracijos keliais 

gabenti aukas į ES šalis ir jos viduje.14 Panašiai kaip Komisijos tarnybų darbiniame dokumente 

                                                      
7 Lilja, 2019, p. 43. 
8 EK antroji pažangos ataskaita, 2018. 
9 Europolas, 2021. 
10 EK pažangos ataskaita, 2018. ES statistika, išskyrus JK duomenis. 
11 ES / 29/2012, Stambulo konvencija 2012. 
12 EK, 2016. 
13 EK komunikatas, 2017. 
14 Europolas, 2018. 
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(EK, 2018), toje pačioje Europolo ataskaitoje atskleidžiamas ryšys tarp prieglobsčio prašytojų 

ir prekybos žmonėmis, kuris pastaruosius kelerius metus taip pat buvo Europos prieglobsčio 

paramos biuro (EPPB) dėmesio centre. „Frontex“15 pastebi, kad labai padidėjo Nigerijos 

moterų ir mergaičių (vis daugiau nepilnamečių) mišrios migracijos srautai į Italiją, skirti 

tiekimui į Europos sekso rinką, skaičiai. Panašiai Tarptautinė migracijos organizacija (toliau - 

TMO) pranešė, kad per trejus metus potencialių aukų iš Nigerijos skaičius padidėjo 600%, o 

prekybos žmonėmis aukų procentas siekia 80%. Nepaisant šių faktų ir žinių, prekyba 

moterimis dėl seksualinio išnaudojimo netapo prioritetu daugelyje ES valstybių narių ir 

daugelis moterų vis dar nėra nustatytos.16 Nepaisant nepakankamų pastangų identifikuoti 

veiksmus, taip pat ir prieglobsčio prašytojų procese, akivaizdu, kad nemaža dalis ES 

užregistruotų prekybos seksu aukų yra TŠM. Tai priduoda dar labiau sudėtingesnį atsaką į tai 

dėl jų imigracijos statuso suteikimo, kultūrinio specifiškumo, riboto tinkamumo naudotis 

valstybės finansuojamomis paslaugomis, paramos tinklų trūkumo, didėjančio rasizmo ir 

ksenofobijos, todėl integracijos pagalba tampa sudėtinga ir akivaizdžiai reikalinga atsižvelgti į 

lyties specifiką, smurto prieš moteris patirtį, taip pat tarpsektorinio bendradarbiavimo 

kompetenciją. 

 

Nacionalinis kontekstas 

Į Lietuvą kasmet atvyksta vis daugiau trečiųjų šalių piliečių. 2017 m. Migracijos departamentas 

išdavė 82291 laikinų leidimų gyventi radusiems darbą, 2018 m. - 12 4762, 2019 m. - 24 9493, 

2020 m. - 26 6104 . Per tris pastaruosius metus atvykstančių į Lietuvą ir norinčių čia dirbti 

išaugo tris kartus.17 

 

Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), teikiančios socialinę pagalbą prekybos 

žmonėmis ir prostitucijos išnaudojimo aukoms Lietuvoje, 2020 m susijungė į Nacionalinę 

kovos su prekyba žmonėmis asociaciją, siekdamos organizuoti ir koordinuoti savo veiklą. Tai 

leido sukurti sinergiją, prasmingiau ir efektyviau panaudoti valstybės biudžeto asignavimus 

socialinei paramai, rasti ir taikyti naujoviškesnes darbo priemones ir metodikas. Koordinuotas 

tinklo kūrimas leido standartizuoti pagalbą ir procedūras tos pačios kategorijos asmenims 

paspartinant ją pasidalijamosios ekonomikos sąlygomis, keičiantis ištekliais ir kompetencija.  

To pasekoje buvo numatyti Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis tikslai: 

• Sutelkti Asociacijos narius darniems ir koordinuotiems veiksmams. 

• Dirbti koordinuotai, kad būtų tinkamai sprendžiamos prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės 

vergovės problemos ir panaikinta visų formų moterų diskriminacija, įskaitant smurtą dėl 

lyties, kaip numatyta tarptautiniuose, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose. 

                                                      
15 Rizikos analizės ataskaita, 2018. 
16 EK, 2018. 
17 Bielevičiūtė I., Trumpytė R. Imigrantų integracija į darbo rinką - kaip sekasi Lietuvai?, 2021. 
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• Užtikrinti prekybos žmonėmis aukoms ar potencialioms aukoms vienodas galimybes 

naudotis visapusiška ir kokybiška pagalba. 

• Didinti visuomenės narių sąmoningumą, kad netoleruotų prekybos žmonėmis ir 

šiuolaikinės vergovės.18 

 

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras taip pat priklauso Nacionalinei 

asociacijai prieš prekybos žmonėmis. Centras, kartu su kitomis Asociacijoje esančiomis 

organizacijomis, įgyvendina šias veiklas:  

a) psichosocialinės kompleksinės pagalbos teikimas ir (ar) organizavimas tikslinių 

grupių asmenims, jų laikinas apgyvendinimas;  

b) psichologinės, teisinės pagalbos teikimas bei tarpininkavimas gaunat reikalingą 

sveikatos priežiūros, švietimo pagalbą;  

c) kitos socialinės pagalbos pagal asmenų poreikius, susijusios su pagalba ikiteisminio 

tyrimo ir teismo metu, įsidarbinant ir pradėjus dirbti, asmens dokumentų tvarkymu teikimas;  

d) prevencinė veikla, visuomenės informavimas ir švietimas.  

 

Remiantis Nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais ataskaita19, 2020 

metais kompleksinė pagalba buvo suteikta ar organizuota 208 asmenims (16 asmenų mažiau 

nei 2019 metais (iš viso 224 asmenims)), nukentėjusiesiems ar galėjusiesiems nukentėti nuo 

prekybos žmonėmis: 112 vyrams ir 96 moterims. Iš minėtų asmenų, kuriems buvo suteikta 

pagalba, yra 78 asmenys (34 vyrai ir 38 moterys (iš jų 2 mergaitės)), kurie pripažinti 

nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, o 136 asmenys (78 vyrai (iš jų 6 berniukai) ir 58 

moterys (iš jų 6 mergaitės)) laikomi prekybos žmonėmis aukomis (nustatyti NVO) ir galėjo 

nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Amžiaus grupės, kurioms dažniausiai buvo teikiama 

psichosocialinė pagalba – 21–50 metų asmenys.  

 

Psichosocialinė pagalba buvo suteikta asmenims, pripažintiems nukentėjusiais nuo prekybos 

žmonėmis priverstiniam darbui (27 asmenys: 12 vyrų ir 15 moterų), nusikalstamoms veikoms 

(26 asmenys: 22 vyrai ir 4 moterys), seksualiniam išnaudojimui (20 asmenų (moterys)) ir 

fiktyvioms santuokoms (2 moterys). Daugiausia pagalbos buvo suteikta asmenims, 

galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis priverstiniam darbui (83 asmenys: 61 vyras ir 

22 moterys), seksualiniam išnaudojimui (22 asmenys (moterys)) ir nusikalstamoms veikoms 

(19 asmenų: 16 vyrų ir 3 moterys). Taip pat pagalba buvo suteikta ir po keletą asmenų, 

galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis sukčiavimui (2 asmenys: 1 vyras ir 1 moteris) ir 

priverstinėms santuokoms (4 asmenys (moterys)). Iš minėtų 208 asmenų, kuriems buvo 

suteikta psichosocialinė pagalba, 73 asmenims (33 vyrams ir 40 moterims), nukentėjusiems 

nuo prekybos žmonėmis, ir 21 asmeniui (5 vyrams ir 16 moterų), galėjusiems nukentėti nuo 

prekybos žmonėmis, buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje. Atkreiptinas dėmesys, 

                                                      
18 Šakočius A., Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis veiklos ataskaita, 2020. 
19 Mickutė S., 2020 metų kovos su prekyba žmonėmis sutuacijos Lietuvoje apžvalga. Lietuvos Respublikos 
nacionalinis pranešėjas kovos su prekyba žmonėmis klausimais, Vidaus reikalų ministerija, 2021, 14-15 p. 
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kad, buvo išduotas tik 1 leidimas laikinai gyventi prekybos žmonėmis arba priverstinio darbo 

aukai, bendradarbiaujančiai su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu – Kolumbijos pilietei, 

kuri galėjo nukentėti nuo prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui (ji priklauso 31–40 

metų amžiaus grupei).20 

 

Lietuvos socialinių problemų kontekste prekyba žmonėmis išsiskiria kaip viena sudėtingiausių 

problemų, tiek dėl latentiškumo, tiek dėl liekamųjų padarinių. Lietuvos gyventojai 

parduodami seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir paslaugoms, nusikaltimams 

daryti, pornografijai, fiktyvioms santuokoms. Nuolat atsiranda naujų prekybos žmonėmis 

formų, tokių kaip nepilnamečių išnaudojimas nelegalioms kovoms, moterų išnaudojimas 

surogatinei motinystei. Žmonės ne visada aiškiai supranta, kad tapo prekybos žmonėmis auka, 

ne visada kreipiasi pagalbos, nes dažnai  nežino kur kreiptis arba nemano, kad kas nors gali 

padėti. Nukentėjusieji nepatenka į liudytojų apsaugos programą, jų baimė ir nesaugumas 

dažnai yra pagrįsti. Aukomis dažniausiai tampa labiausiai pažeidžiami (socialine, psichologine 

ir dvasine prasme) visuomenės nariai. Pastebima, jog didžiausias pavojus tyko tokiose 

socialinės rizikos grupėse, kaip vaikų globos namų auklėtiniai, specialiųjų poreikių turintys 

vaikai, jaunimas. Nėra gyvenamųjų vietovių, kuriose neįžiūrimos prekybos žmonėmis grėsmės 

ir rizikos. Kol kas sunku nustatyti prekybos žmonėmis atvejų paplitimą tarp atvykstančių į šalį 

iš Trečiųjų šalių, tačiau aišku, kad daugumai prekybos žmonėmis aukų reikalinga 

neatidėliotina kompleksinė pagalba reabilituojantis ir reintegruojantis į visuomenę. 

  

                                                      
20 Mickutė S., 2020 metų kovos su prekyba žmonėmis sutuacijos Lietuvoje apžvalga. Lietuvos Respublikos 
nacionalinis pranešėjas kovos su prekyba žmonėmis klausimais, Vidaus reikalų ministerija, 2021, p. 15. 
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I Skyrius – Psichosocialinė pagalba  

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras yra nevyriausybinė, ne peno siekianti 

organizacija, teikianti kompleksinę psichosocialinę pagalbą prekybos žmonėmis, prostitucijos, 

smurto šeimoje aukoms (moterims su vaikais, jaunimui, šeimoms), tuo tarpu ir Trečiųjų šalių 

piliečiams. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vizija - moterys, vaikai bei visi 

šeimos nariai, socialiai ir psichologiškai saugūs. Siekiant patenkinti vaikų, jaunimo, moterų bei 

šeimų socialinio saugumo ir psichikos sveikatos poreikius, centras teikia profesionalią 

specialistų ir apmokytų savanorių pagalbą. Teikiamos pagalbos tikslas yra įgalinti nuo 

prekybos žmonėmis / prostitucijos nukentėjusias moteris, kad jos sugebėtų priimti gerai 

suformuluotą, autonomišką sprendimą dėl savo tolimesnio gyvenimo bei pajėgtų kontroliuoti 

situaciją ir susidariusias aplinkybes, norint pasiekti savo norimą tikslą, tuo būdu siekiant 

padėti sau ir kitoms moterims link geresnės gyvenimo kokybės ateityje. Teikiamą pagalbą 

centre sudaro tarpininkavimas dėl laikino apgyvendinimo gavimo, socialinės, psichologinės 

bei teisinės konsultacijos, psichoterapinė pagalba, tarpininkavimas tvarkant reikalingus 

dokumentus, atstatant santykius su kitais šeimos nariais, įgyti reikalingą kvalifikaciją ar surasti 

darbą. Be viso to, centras skatina visuomenės narių pilietinę atsakomybę. Centras teikia 

pagalbą asmenims bendradarbiaudamas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis NVO, kitomis 

šalies institucijomis bei organizacijomis, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

Socialinės paslaugų departamentu. Pagalba moterims, prekybos žmonėmis aukoms, 

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre 2020 m. buvo suteikta 22 moterims, 

nukentėjusioms nuo seksualinio išnaudojimo ir priverstinės santuokos. 

Siekiant integruoti TŠM, nukentėjusias nuo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo / 

prievartos tikslais buvo atlikta jų poreikių analizė atliekant su jomis interviu. 

Visos interviu dalyvavusios moterys, atvykusios į Lietuvą, pasinaudojo galimybe gauti pagalbą, 

kuri buvo skirta Trečiųjų šalių piliečiams. Pagalbos rūšys, kurių jos pageidavo: 

-psichologinė pagalba: "Psichologinėmis konsultacijomis ir viskuo kitu“(1 interv.), "[…] aš 

gavau individualias nemokamas psichologines konsultacijas [...]“ (4 interv.); 

-lankymasis psichologiniuose seminaruose: "Oj ne, aš lankiausi bendruose grupiniuose 

psichologijos seminaruose" (2 interv.); 

-teisinė pagalba: "O teisininko konsultacijos nemokamos 1 kartą per mėnesį“ (4 interv.); 

- lietuvių kalbos kursai: "Jos iškarto pasakė, kad eičiau į šį centrą, nes čia aš galėsiu ir mokytis 

lietuvių kalbos, visą reikalinga kitą informaciją tau bus suteiktą čia [...]“ (2 interv.); 

-vertimo pagalba: "Tai labai daug ką reiškia, kai tu žinai, kad tau gali suteikti bet kada pagalbą 

net su paprastu vertimu“ (2 interv.);  

-pagalba tvarkant dokumentus ir informacijos gavimas apie įstaigas: "[…] gali pasakyti kokie 

dokumentai reikalingi draudimui" (2 interv.), […] padėjo su vairuotojų teisėmis, kad pusės 

metų tu turi teises, paskui reikia keisti. […] Paskui pasakė įstoti į biržą“ (3 interv.); 

-socialinė pagalba: „Socialinė pagalba daugiausiai“ (3 interv.). 
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Dažniausiai moterys pageidavo psichologinės, teisinės pagalbos ir lietuvių kalbos kursų. Tai 

rodo, kad atvykusioms moterims integracijai reikėjo teisinių žinių, galimybės susikalbėti 

lietuvių kalba ir psichologinės pagalbos, nes emociškai integracija nebuvo lengva. Visgi kai 

kurios moteris gavo psichologinę paramą ir iš artimųjų, ne tik iš įstaigų: „Taip, pas mane ten 

(Armėnijoje) mama, brolis. Viskas yra ten. Iš psichologinės pusės iš ten gaunu didelė 

psichologinę paramą“ (4 interv.). 

 

Atsižvelgiant į dabartinę situaciją Lietuvoje bei kitų Šiaurės Baltijos ir kitų Europos valstybių 

patirtį, ryškūs požymiai, kad galimos didėjimo tendencijos fiktyvioms santuokoms su 

asmenimis iš trečiųjų valstybių, siekiant gauti ES valstybės pilietybę. Be to, manytina, kad 

Lietuvos Respublika prekybos žmonėmis nusikaltimų srityje iš tranzitinės gali tapti paskirties 

valstybe, kurią rinksis piliečiai iš trečiųjų šalių.21 Taip pat didėjant išnaudojimui fiktyvioms 

santuokoms, gali didėti ir seksualinis išnaudojimas. Pastebima, kad Trečiųjų šalių piliečiai vis 

dažniau atvyksta į Lietuvą nelegaliam darbui, kas didina riziką, jog nelegaliai Lietuvoje esantys 

asmenys bus išnaudojami ne tik priverstiniam darbui, bet ir seksualinio išnaudojimo tikslais.  

Vidaus reikalų ministerijos (2021) duomenimis22, 2020 metais daugiausia nelegaliai dirbusių 

trečiųjų šalių piliečių buvo nustatyta ekonominės veiklos sektoriuose: statybos sektorius (250 

asmenų), transporto sektorius (56 asmenys), apdirbamosios gamybos sektorius (15 asmenų). 

Pažymėtina, kad didžioji dalis nustatytų užsieniečių dirbo statybos sektoriuje, kuris šalyje 

išlieka pačiu rizikingiausiu tiek dėl nelegalaus darbo, tiek dėl darbuotojų saugos ir sveikatos.  

Taip pat stebima tendencija, kad Trečiųjų šalių piliečiai, nukentėję nuo prekybos žmonėmis 

vis dažniau dirba be nustatyta tvarka sudarytų darbo sutarčių, vykdė neregistruotą 

individualią veiklą pas fizinius asmenis. Pas Lietuvos fizinius asmenis dažniausiai nustatomi 

nelegaliai dirbę ukrainiečiai, kurie į Lietuvos Respubliką buvo atvykę savo iniciatyva, 

pasinaudodami beviziu režimu.  

Tokia tendencija didina riziką, kad Lietuva gali tapti ta šalis, kurioje Prekyba žmonėmis gali 

pasidaryti kompleksinė, pradedant nuo nelegalaus darbo ir baigiant vagiliavimais, kitomis 

nusikalstamomis veikomis bei seksualiniu išnaudojimu, kurį patirs vienu metu tas pats asmuo. 

To pasekoje gali atsirasti dar didesnė Trečiųjų šalių piliečių atskirtis. 

Gyvenantys, dirbantys bei siekiantys integruotis Lietuvoje Trečiųjų šalių piliečiai tampa 

visuomenės dalimi, tačiau taip nutinka ne visuomet. Siekiant sklandaus migrantų integracijos 

proceso, svarbu ne tik reikalauti iš migrantų, jog jie stengtųsi įsilieti į visuomenę, tačiau ir 

patiems būti pasirengusiems juos priimti bei suteikti visą reikalingą informaciją. Sėkminga 

integracija — tai abipusis tiek imigrantų, tiek priimančios visuomenės bendravimo procesas.23 

TŠM, kurios nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ypatingai yra pažeidžiamos ir jos atsargiai 

                                                      
21 Mickutė S., 2020 metų kovos su prekyba žmonėmis sutuacijos Lietuvoje apžvalga. Lietuvos Respublikos 
nacionalinis pranešėjas kovos su prekyba žmonėmis klausimais, Vidaus reikalų ministerija, 2021, 24 p. 
22 Ten pat, 19 p. 
23 Tarptautinė migracijos organizacija, 2009. 
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renkasi savo socialinę aplinką, kas vėlgi gali apsunkinti integraciją Lietuvoje, o taip pat ir 

visuomenės priėmimą. 

Apklausoje dalyvavusios moterys, atvykusios iš Trečiųjų šalių, jaučia poreikį bendrauti 

su Lietuvoje gyvenančiais piliečiais ar tautiečiais, bando plėsti socialinę aplinką: „Kai prabuvau 

6 mėn., aš sutikau žmonių čia. Kai kuriuos ir iš Nigerijos. [...] Buvo malonu juos sutikti" (1 

interv.), "Aš iš tiesų už grupeles, klubus pvz. tik rusakalbiams, kad žmonės buriuotųsi ir 

bendrautų ir įgytų daugiau draugų, pažinčių, kad tu tiesiog bendrautum" (3 interv.), "Na iš 

lietuvių kalbos kursų yra 2-3 merginos, su kuriomis aš bendrauju, bet jos irgi ne lietuvės, o 

viena lietuvė, su kuria kalbamės rusiškai, lietuviškai irgi bandome“ (4 interv.)), tačiau šioms 

moterims ne visada pasiseka rasti artimų draugų: „Man nelabai sekasi rasti“ (3 interv.). 

Moterys dalinosi, kad bendraujant su Lietuvoje gyvenančiais asmenimis, jos gavo galimybę 

daugiau sužinoti apie prisitaikymą prie Lietuvos klimato: „Jie rūpinosi manim, informavo kaip 

sušildyti rankas, skruostus. Davė patarimų, ką daryti, kai yra taip šaltą: gerti daugiau arbatos, 

kavos, rengtis šilčiau. Neturėjau supratimo kaip rengtis šilčiau. Užsidėdavau striukę, bet tai 

nebuvo pakankama, reikėjo daugiau rūbų apsimauti“ (1 interv.), jos turėjo galimybę labiau 

pažinti pačius žmones: „Nes čia žmonės yra kiekvienas už save, trūksta to bendrumo" (3 

interv.). Taip man kažkaip pasirodė, kad čia yra kitokie žmonės" (2 interv.). 

Trečiųjų šalių piliečiai, dar vadinami naujakuriais, norėdami sėkmingai integruotis į Lietuvos 

visuomenę, dalis šių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis, 

Lietuvos visuomenė priešinasi jų atvykimui, tapatindami juos su grėsme saugumui ir tautiniu 

identitetu, kadangi savo kultūra ir išvaizda gali skirtis nuo vietos gyventojų. Imigrantai ne tik 

susiduria su visuomenės nepakankamu tolerantiškumu, bet ir su profesinėmis sąjungomis, 

kurios prieštarauja trečiųjų valstybių piliečių atvykimui dirbti į Lietuvą. Kadangi Lietuvai 

imigracija kelia įstatymines, darbo rinkos, daugiakultūriškumo (kalbų ir kultūrų skirtumų), 

socialinės pagalbos ir kitus klausimus. Lietuvai tai naujas iššūkis, kadangi šiuolaikinė Lietuva 

visada pasižymėjo demografiškai išreikštu tautiniu grynumu, stipriu tautinio tapatumo 

suvokimu, todėl globalizacija šaliai tampa vis didesniu iššūkiu ,tiek demografiniais, tiek 

kultūriniais, socialiniais bei švietimo aspektais.24  

Trys moterys iš keturių apklaustųjų patyrė diskriminaciją dėl įvairių priežasčių. Iš jų viena 

moteris patyrė diskriminaciją darbe, dėl darbo užmokesčio. Kadangi nelabai žinojo apie 

mokamų atlyginimų sistemą, tai jai mokėdavo mažiau už tą patį darbą nei lietuviams: “Darbo 

vietose dėl atlyginimų yra diskriminacija, nes jiems moka mažiau nei lietuviams“ (1 interv.). Ta 

pati moteris susidūrė su rasistiniu požiūriu: “Kažkokia moteris priėjo prie manęs. Pasakė, ką 

Jūs juodos merginos veikiate čia? Ji sakė, kad važiuotume į savo šalį, ką čia veikiame ir kalbėjo 

rusiškai“ (1 interv.). Dėl savo išvaizdos ir kita moteris lietuviams kėlė nepasitenkinimą, net 

policiją kvietė jai: „Kažkaip dvejopai yra labai geru žmonių, bet jie kažkaip keistai su manimi 

elgiasi. Gal dėl to kad aš juodaplaukė. Net vieną kartą parduotuvėje man iškvietė policiją, kad 

                                                      
24 Popova, M. Trečiųjų šalių imigrantų į Lietuvą integracijos dabartinė situacija ir perspektyvos, 2011. 
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alia aš kažką pavogiau, nors aš nieko nepavogiau" (4 interv.). Labiausiai moterys jautėsi 

diskriminuojamos dėl kalbos. Pasak jų, lietuviai ne visada linkę kalbėti kita kalba, dažniausiai 

pyksta, jei atvykusieji nemoka lietuviškai ir tada lietuviai gali tyčia lietuviškai kalbėti ar net 

ignoruoti: „Aš ten net lietuviškai, nei angliškai nieko negalėjau pasakyti, tai jie manė kritikavo 

nežiūrėdami pirmą vaiko, o ant manęs pradėjo pulti, kad turiu kalbėti lietuviškai jeigu gyveni 

Lietuvoje" (2 interv.), "Tai visi lietuviai užpuolė mane, kad aš nemoku lietuvių kalbos, o kalbu 

okupanto kalba. Nežinau, bet kaip galiu, taip kalbu. Aš išvis Armėnė, o ne rusė“ (4 interv.). Tai 

rodo, kad Lietuvoje vis dar yra aktuali diskriminacijos ar rasizmo problema, su kuria būtent ir 

susiduria kitataučiai, norėdami integruotis Lietuvoje. Tokios TŠM, nukentėjusių nuo prekybos 

žmonėmis patirtis gali kliudyti kreiptis pagalbos į organizacijas, nes gali formuotis nuomonė, 

kad nemokant kalbos, nesant Lietuvos pilietei, bus atlaidžiai žvelgiama į nukentėjusių patirtį 

ir pačią teikiamą pagalbą. 

 

Teikiant pagalbą nukentėjusiems asmenims ypatingai svarbus socialinis jautrumas, nes 

susiduriama su žmonėmis, kurie turi tam tikras stigmas dėl visuomenėje susiformavusių 

neigiamų stereotipų. Psichologinė pagalba ir sveikatos priežiūra prekybos žmonėmis aukoms 

teikiama kaip socialinės pagalbos dalis. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 

teikia psichologinę, teisinę ir medicininę krizių pagalbą. Jie taip pat siūlo reabilitacijos ir 

reintegracijos programas seksualiai išnaudotoms ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis 

moterimis. 

 

Kalbant apie socialinę sveikatą, 2012 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-1290 patvirtintoje Sveikatos mokymo bendrojoje programoje 

apibrėžiami mokinių pasiekimai (požiūris, įgūdžiai, žinios ir supratimas) ir taikymo sritys 

rizikingo elgesio prevencijos srityje pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.25  

 

Interviu dalyvavusios moterys atskleidė, su kokiais emociniais sunkumais susidūrė norėdamos 

integruotis Lietuvoje. Integracija kėlė baimę, nepasitikėjimą ir pasimetimą:  "Daugelis žmonių 

bijo dalintis savo patirtimi apie integraciją, nes nežino daug informacijos apie tai, nežino, koks 

bus grįžtamasis ryšys arba rezultatas bus ne toks kokio tikiesi. Pasidalinti informacija bijo, nes 

nežino ar nebus pažeistas jų konfidencialumas, vardai ir informacija apie juos. [...] Aš buvau 

pasimetusi, verkiau“ (1 interv.), stresą: „Na gal mes jam maišėme, todėl turėjau didelį stresą 

prieš du mėnesius“ (4 interv.), pyktį: „Na taip, morališkai mane tai erzina“ (4 interv.), įtampą: 

„Nes sakau paskutiniai 3 mėnesiai pas mane labai įtempti. Jau galvojau kad išprotėsiu“ (4 

interv.), liūdesį: „Iš teisų man labai liūdna, skaudu" (4 interv), "Aišku buvo momentu kai 

verkiau dėl kalbos barjero, bet tokių minčių, kad norėčiau iš čia išvažiuoti nebuvo“ (3 interv.), 

bendravimo ilgesį: „Man trūksta labai bendravimo nes aš esu labai socialus žmogus“ (3 

interv.), psichologinį smurtą: „Iš jų kaip psichologinis smurtas. Nes eidami pas juos žmonės 

verkė, žmones privesdavo iki isterijos, žemindavo, suteikdavo klaidingą informaciją“ (2 

                                                      
25 GRETA, 2018, p. 19. 
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interv.), "Aš nematau jokių priežasčių, kad ant manęs pultų, o žmonės ieško priežasčių kad 

manę užpulti, kažką pasakyti ypač dėl lietuvių kalbos“ (4 interv.). Tai rodo, kad emociškai 

adaptuotis Lietuvoje buvo sunku. Moterys nesijautė saugios ir buvo pažeidžiamos. Tačiau kai 

kurioms pavyko emociškai prisitaikyti: „Ne kažkaip į viską jau žiūriu lengviau" (4 interv.), 

"Dabar vėl kyla noras integruoti“ (2 interv.). 

 

Atkreipiant dėmesį į tai, kaip šeiminės aplinkybės veikia migraciją, galima remtis skirtingais 

aspektais. Vienas iš jų, dažna migravimo priežastimi tampa Lietuvos Respublikos piliečio 

santuoka, sudaryta su užsienio valstybės piliečiu. Neretai Trečiųjų šalių piliečiai, legaliai 

gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje, čia atsiveža ir savo šeimos narius. Šeimos narių atvykimas 

gyventi į Lietuvą ir vadinamas šeimų susijungimu.26 Darytina prielaida, jog TŠM, nukentėjusių 

nuo prekybos žmonėmis integracija tampa lengvesnė, kai turi artimus santykius su savo šeima 

arba jei svetimoje šalyje yra artimųjų, draugų, galinčių padėti.  

Atvykusios į Lietuvą, ne visos apklaustos moterys turėjo artimųjų šioje šalyje. Vienos buvo 

visiškai vienos: „2 broliai, 1 sesuo , 4 vaikai šeimoje. Aš antras vaikas. Pirmas brolis, aš, brolis, 

sesuo. Jie visi gyvena Nigerijoje“ (1 interv.), o kitų artimieji buvo anksčiau atsikraustę į Lietuvą: 

“Taip, jis rusas, jo mama tik lietuvė, o tėvas rusas. Šeimoje visi kalba rusiškai. O visi kiti giminės 

pagal mama prasidedant to senelio visi lietuviai“ (3 interv.), "O kodėl būtent į Lietuvą, tai todėl 

kad mano tėtis čia jau gyvena, kaip 30 metų“ (4 interv.), kitos atvykusios turėjo santuokas su 

Lietuvos piliečiais: „Čia aš susipažinau su vaikinu ir ištekėjau už Lietuvio“ (4 interv.). Taip pat 

viena iš moterų atvyko dėl studijų: „Domėjausi studijomis ir į Klaipėdos universitetą atvykau 

dėl seselės studijų“(1 interv.), tačiau artimųjų šalia nebuvo. Kitos su šeima persikraustė gyventi 

į Lietuvą ieškodamos geresnių gyvenimo sąlygų: „Prieš atvykstant į LT išsiskyrėme su vyru, tad 

atvykau su trimis vaikais ir su mama“ (2 interv.). Tačiau nepaisant to, ar buvo artimieji ar ne, 

vis vien adaptacijai Lietuvoje prireikė daug pastangų bei netrūko iššūkių, bet artimųjų būvimas 

labiau emociškai padėjo. 

Trečiųjų šalių piliečių integracija daugialypis procesas, apimantis tiek tarpkultūrinių skirtumų, 

tiek pasipriešinimo iš Lietuvos bendruomenės įveikimą. Atsižvelgiant į tam tikrą Lietuvos 

visuomenės uždarumą, konservatyvumą, valstybės lygiu būtina įtvirtinti migraciją, kaip 

daugiau galimybių nei pavojų keliantį reiškinį, įgyvendinti tolerancijos ir daugiakultūriškumo 

ugdymo priemones Lietuvos visuomenėje. Imigrantai linkę susipažinti su lietuvių kultūra, 

tradicijomis ir papročiais, nes, gyvendami Lietuvoje, jie nuolat susiduria su įvairiais juos 

stebinančiais kultūriniais skirtumais.27 

Moterys, kurios dalinosi savo integracijos patirtimi buvo iš Nigerijos, Rusijos (dvi) ir 

Armėnijos. Jos visos jautė kultūrinį skirtumą tarp savo šalies ir Lietuvos. Viena moteris teigė, 

kad atvykus į Lietuvą, yra gerai susipažinti su taisyklėmis, kultūriniais skirtumais, nes tas 

suteikia saugumo: „Mano šalyje yra skirtingai nei čia. Kultūriniai skirtumai yra, ką gali daryti, 

                                                      
26 Tarptautinė migracijos organizacija, 2009. 
27 Tauragės verslo informacinis centras, 2008. 
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ko ne ir pan. Gerai yra žinoti taisykles. Kadangi atvyksti iš užsienio, tu nežinai taisyklių. Nežinai 

kaip daryti, ką daryti. Kadangi nežinai, tai gyveni baimėje. Nesijauti saugus, kai nežinai 

kultūros. Nesinori trukdyti kitiems“ (1 interv.). Kita moteris stebėjosi lietuvių rūpesčiu gamta, 

švara, tvarka bei buvo jai priimtini žmonės, jų gyvenimo stilius: „ [...] man patinka žmonės,  

gyvenimo stilius, kultūra, kaip viskas gražu, kaip rūpestingai elgiasi su gamta, santykis aš jį 

labai gerbiu. Man tai patinka ir išsaukia pagarbą. Kaip elgiasi su miestu (koks požiūris į 

miestą), net turistai stebisi miesto švara, nerealiai švaru, pas jus daug gėlių, kaip gražu ir 

tvarkinga“ (2 interv.). Dar kita moteris jautė mąstymo skirtumus, kas liečia patogumo 

klausimą: „Čia kitaip žmonės kitaip mąsto. Aš galiu kažkuo paklausti patarimo, bet ar aš juo 

naudosis, tai gal ne. Čia kitaip žmonės gyvena ir kitaip mąsto bei mato situacijas. Aš situacijas 

matau kitaip. Na pvz. kai mes čia atvažiavome, mums pasakė, kad nuomokitės butą šalia 

mokyklos, kad kiekvieną rytą nevažinėti. Na gerai išsinuomojome, bet geriau aš gyvenčiau 

toliau, bet savo name su visai patogumais“ (3 interv.), bei patį mentalitetą: „Jam (vyrui) čia 

gal sunku susibendrauti su vyrais dėl mentaliteto skirtumo. Nes mes kiti daugiau atviri, bet 

visgi čia priklauso nuo pačio žmogaus“ (3 interv.). Taip pat labai aiškiai pastebimas lietuvių 

kalbos svarba lietuviams, ypač jie mėgsta, kai užsieniečiai moka lietuviškai, o jei nemoka, tai 

lietuviai gali būti labai žiaurūs kitataučiams: „Vieną kartą facebook'e aš parašiau skelbimą, 

kad ieškau darbo, nesvarbu ką, būtų geriau jei galėčiau dirbti inžinierio pagalbininke, kad 

arčiau specialybės, o jei ne bet koks darbas. Tai visi lietuviai užpuolė mane, kad aš nemoku 

lietuvių kalbos, o kalbų okupanto kalba“ (4 interv.). Kiekviena moteris prie kultūrinių skirtumų 

linkusios prisitaikyti, bet tuo pačių bando išlaikyti ir savo savitumą, kultūrą. 

Apžvelgus Trečiųjų šalių piliečių integracijos psichosocialinius sunkumus, su kuriais jie 

susiduria atvykę į Lietuvą, galima teigti, kad daugumai prekybos žmonėmis aukų iš Trečiųjų 

šalių reikalinga neatidėliotina kompleksinė pagalba reabilituojantis ir reintegruojantis į 

visuomenę. Pirmiausia, suteikiant reikalingą emocinę, psichologinę bei socialinę pagalbą, 

neretai saugų laikiną apgyvendinimą, patenkinant būtiniausius poreikius, vėliau taikant 

reabilitaciją, atstatant socialinius įgūdžius, vidines asmenines savybes bei padedant 

susigrąžinti ar įgyti darbinius įgūdžius, įgyti išsilavinimą, profesiją, taip sustiprinant galimybes 

integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Nesulaukęs tinkamos pagalbos nukentėjęs ar rizikos 

grupei priklausantis asmuo ir toliau išlieka itin pažeidžiamas, kyla grėsmė susidurti su smurto 

rizika bei pavojumi tapti pakartotinai išnaudojamu. Stebint socialinių paslaugų teikimo 

rezultatus, matyti, kad reintegracinių paslaugų teikiama nepakankamai, o ir teikiamos 

paslaugos ne visada atitinka individualius poreikius. Nustatytų ir nuspėjamų atvejų įvairovė 

rodo, kad socialinių paslaugų paketas turėtų būti labiau diversifikuotas, atsižvelgiant į 

individualius aukos poreikius.    
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II Skyrius – Teisinė pagalba  

Gyventojų migracija iš vienos vietos į kitą yra natūralus pasaulinis reiškinys. Lietuva, kaip ir 

kitos ES šalys, yra atvira gyventojų migracijai. Šiandien tai ypač svarbus klausimas ne tik 

Lietuvoje, bet ir kitose ES valstybėse. Per paskutiniuosius dešimtmečius iš Lietuvos išvyksta 

labai didelis skaičius žmonių, kuriuos pasiima labiau ekonomiškai išsivysčiusios valstybės. Šiuo 

metu Lietuva yra valstybė, kurioje vyrauja emigracija, o imigracija yra maža.28 Tačiau 

nepaisant to, Trečiųjų šalių piliečiai neišvengia prekybos žmonėmis pinklių.  

Tarptautiniai, ES teisės aktai, nustatantys pagalbos prekybos žmonėmis aukoms ir reagavimo 

į galimą prekybą žmonėmis principines nuostatas yra pakankamai konkretizuoti Lietuvos 

nacionalinėje teisėje. Lietuvos pastangos kovos su prekyba žmonėmis srityje įvardijamos 

tarptautinių stebėtojų.29 Didėja visuomenės informuotumas apie prekybos žmonėmis 

grėsmes ir rizikas. Tačiau prekybos žmonėmis ir išnaudojimo Lietuvoje Trečiųjų šalių piliečių ir 

lietuvių užsienyje mąstas išlieka grėsmingu dėl didelio latentiškumo. Nepakankamas 

socialinės pagalbos ir prevencinių priemonių tvarumas, pasireiškiantis prekybos ar 

išnaudojimo recidyvu, o taip pat antrine viktimizacija. Todėl kompleksinis psichosocialinių 

paslaugų ir teisinės pagalbos modelis prekybos žmonėmis, išnaudojimo prostitucijai aukoms 

ir asmenims, galėjusiems ir galintiems tokiais tapti, turi būti tobulinamas orientuojantis į 

individualius aukos poreikius, tvarią, koordinuotą ir efektyvią veiklą, veiksmingai papildomą 

inovacijomis, proaktyvia prevencija ir visuomenės informavimu bei švietimu. Trečiųjų šalių 

moterys, nukentėjusios nuo prekyba žmonėmis, teisinę ir kitą psichosocialinę pagalbą gali 

gauti nepaisant ar ji yra prekybos žmonėmis auka ar galėjusi nukentėti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė finansuoja prekybos žmonėmis aukų paramos ir 

reintegracijos projektus per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.30 Specialūs specializuotų 

NVO projektai gauna finansavimą, kuris gali suteikti reikalingą pagalbą prekybos žmonėmis 

aukoms, pavyzdžiui, psichologinę, medicininę, būsto, teisines konsultacijas ir pan. 

 

Nuo 2019 m. balandžio ES pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

administruoja Nusikaltimų fondą ir teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą31.  

 

• priima ir nagrinėja prašymus atlyginti žalą, padarytą smurtiniais nusikaltimais, įvykdytais 

po 2005 07 01, 

• teikia pirminę teisinę pagalbą, kuri apima teisinę informaciją ir teisines konsultacijas, 

teikiamas įstatymų nustatyta tvarka bei valstybės ir savivaldybių institucijoms teikiamų 

dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimą, 

                                                      
28 Ščerbuk, J. Imigracijos procesų valdymas Lietuvoje, būklė ir perspektyvos, 2015. 
29 GRETA ir JAV Valstybės departamento vertinimai. 
30European Commission. Lithuania – 3. Implementation of anti-trafficking policy.  
31 GRETA, 2018, p. 9. 
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• teikia antrinę teisinę pagalbą, kuri reiškia dokumentų rengimą, gynybą ir atstovavimą 

teismo procese. 

 
Pasak Europos Komisijos (2021 m.), bus sutelktas tinkamas finansavimas.32 

 

Teminis ir geografinis ES finansavimas bus sutelktas pagal šios strategijos prioritetus, ypatingą 

dėmesį skiriant i) lyčių aspektui, ii) paramos teikėjų koordinavimui, iii) vietos atsakomybei ir 

iv) paramai pilietinės visuomenės organizacijoms ir vietos veikėjams bei aktyvistams; v) 

specialių migracijos vaikų apsaugos poreikių tenkinimui.  

 
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, identifikuojant prekybos žmonėmis 

nukentėjusius asmenis, remiasi 2015 m.  gruodžio 17 d. pasirašytomis Prekybos žmonėmis 

aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

rekomendacijomis33 bei atsižvelgia į šiuos tris požymius: 
• Nusikalstamus veiksmus (pardavė, pirko, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno ar 

laikė nelaisvėje); 

• Asmens valią palenkiančius būdus (fizinis smurtas ar grasinimai arba kitaip atimta 

galimybė priešintis, arba pasinaudojimas nukentėjusio asmens priklausomumu ar 

pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba 

gaunant ar suteikiant kitokią turtinę naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja 

nukentėjusį asmenį); 

• Išnaudojimo tikslus (kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo 

būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, 

pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar 

paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo 

tikslais, arba įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių). 

Kad asmens veiksmus būtų galima kvalifikuoti kaip prekybą žmonėmis, būtina nustatyti bent 

po vieną požymį iš kiekvienos požymių grupės t. y. būtina nustatyti, kad prieš prekybos 

žmonėmis auką buvo atliktas nors vienas nusikalstamas veiksmas, asmens valią palenkiantis 

būdas ir išnaudojimo tikslas.34 

Atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos darbuotojas, nustatydamas prekybos 

žmonėmis auką, pildo Nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis asmens nustatymo kortelę arba 

institucijos, įstaigos ar organizacijos žinybiniame akte numatytą šią kortelę atitinkantį 

                                                      
32 European Commission. (2021). Communication from the commission to the European Parliament, the 

council, the European economic and social committee and the committee of the regions on the EU Strategy on 

Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025.  
33 Įsakymas „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
rekomendacijų patvirtinimo, 2015-12-17. 
34 Lietuvos Respublikos vyriausybė,  2015. 
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dokumentą ar formą. Kortelę užpildo tas pareigūnas ar darbuotojas, kuris turi pirmą pokalbį 

su prekybos žmonėmis auka. Kortelė turi būti užpildyta nedelsiant po šio pokalbio. Užpildyta 

kortelė nėra procesinis dokumentas, jos paskirtis – apibendrinti prekybos žmonėmis aukai 

būdingus požymius ir taip padėti pareigūnui ar darbuotojui tinkamai nustatyti prekybos 

žmonėmis auką, todėl kortelę pildo su galėjusiu nuo prekybos žmonėmis nukentėti asmeniu 

bendraujantis pareigūnas ar darbuotojas, nepriklausomai nuo to, ar jis turi procesinius 

įgaliojimus spręsti ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimus, ar ne.35 

Visais atvejais, nustatant galėjusį ar galintį nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenį, jis (jo 

atstovas) turi būti informuotas apie galimybę gauti pagalbą iš Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės pagalbos centro ar kitų NVO, teikiančių pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. 

Esant galimybei, asmens apsisprendimas gauti pagalbą gali būti išreiškiamas, dalyvaujant 

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrui ar kitų NVO atstovui, kuris suteiktų 

išsamią informaciją apie teikiamą pagalbą, ir pagalba pradedama teikti tik asmeniui raštu 

išreiškus pageidavimą ją gauti. Nukentėjusio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo 

data., lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma 

nustatyti) perduodami Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrui ar kitoms NVO, 

teikiančiai pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, tik tada, jeigu nukentėjęs asmuo pagal 

įstatymą pageidauja gauti pagalbą ir sutinka, kad pagalbos teikimo tikslu šie asmens 

duomenys būtų perduoti.36  

Socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas teikia konsultaciją, kurios metu įvertina tokio asmens 

problemas, socialinę situaciją, nustato socialinės pagalbos poreikį, sudaro pirminių pagalbos 

veiksmų planą, kurį suderina su asmeniu, ir prireikus organizuoja būtiną pagalbą (pvz.: laikiną 

apgyvendinimą, apnakvindinimą). Nustačiusi prekybos žmonėmis požymius, visais atvejais, 

gautą informaciją apie galimą prekybos žmonėmis atvejį, atsižvelgdama į prekybos žmonėmis 

aukos interesus, perduoda policijai ir pateikia užpildytą kortelę. 

Jei prekybos žmonėmis auka – Trečiųjų valstybių pilietis, esantis Lietuvos Respublikos 

teritorijoje (nepriklausomai nuo išnaudojimo vietos), kreipiasi į Tarptautinę migracijos 

organizaciją, šios organizacijos specialistai informuoja tą asmenį apie galimybę pasilikti 

Lietuvoje, jei bus suteiktas apsisprendimo laikotarpis. Jei pilnametis nukentėjęs asmuo  pagal 

įstatymą pageidauja gauti pagalbą ir sutinka perduoti savo asmens duomenis (vardas, 

pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos 

duomenis įmanoma nustatyti), jis siunčiamas į pagalbą teikiančias organizacijas, 

bendradarbiaujančias su ikiteisminio tyrimo. Jei Trečiųjų valstybių pilietis pageidauja išvykti į 

kilmės šalį, jis informuojamas apie galimybę grįžti savanoriškai su TMO pagalba. Jei Trečiųjų 

valstybių pilietis pageidauja išvykti į kilmės šalį ir tam yra skirtas finansavimas, Tarptautinės 

migracijos organizacijos specialistai užpildo Savanoriško grįžimo formą, tvarko jo kelionės 

                                                      
35 Įsakymas „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
rekomendacijų patvirtinimo. 
36 Įsakymas „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
rekomendacijų patvirtinimo. 
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dokumentus, perka kelionės bilietus, organizuoja laikino apgyvendinimo, tranzito bei 

pasitikimo pagalbą. Jei Trečiųjų valstybių pilietis yra sulaikytas ir apgyvendintas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre, jo grąžinimas 

organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.  

Trims iš keturių interviu dalyvavusių moterų prireikė teisinės pagalbos, kad būtų apginti jų 

interesai. Vienai moteriai buvo reikalinga teisinė pagalba dėl studijų: „Raudonasis Kryžius 

padėjo susiskambinti su teisininku. Universitetas teisininkui pasakė daug neigiamų dalykų apie 

mane, kad nesu gera studentė, kad praleidau atsiskaitymo laiką. Teisininkas pasakė, kad tai 

nėra pakankama priežastis nušalinti. Universitetas irgi turėjo advokatą. Teisininkas leido man 

pasijausti saugiau“ (1 interv.). Kita moteris teisine pagalba naudojosi dėl leidimo gyventi 

Lietuvoje gavimo: „Ne, bet su migracija turėjome teismą. Gyvenant antrus metus, nedavė 

migracinio leidimo; Nes atvykus ištekėjau už kito vyro, Lietuvos piliečio ir migracija teigė, kad 

tai fiktyvi santuoka. Tai teko kreiptis net į aukščiausiąjį teismą Vilniuje. Ten pasakė, kad 

Klaipėdos migracija buvo neteisi“ ( 2 interv.). Trečia moteris teisine pagalba naudojasi dėl 

skyrybų: „Ne mes dar neišsiskyrėme bet jau skyrybų procesas vyksta.  Aš kreipiausi į Klaipėdos 

teismo pagalbą dėl skyrybų. Jie man davė užpildyti blanką ir nusiųsti vyrui, dabar laukiame jo 

atsakymo. Bet jau nuo 2020 m rugpjūčio mėnesio mes nekartu“ (4 interv.). Taip pat teisinės 

konsultacijos buvo reikalingos dėl gyvenamosios vietos: „Padeda susirasti gyvenamą plotą, 

kaip užpildyti deklaraciją, užpildyti dokumentus, kas susiję su gyvenamąja vieta“ (1 interv.), 

dėl įvairių teisinių klausimų, raštų ir savo teisių: „Taip turiu teisininką, kuri gali padėti kai reikia 

pagalbos. Pvz. paaiškinti mano teises, ar galiu aš kažką apskųsti ar ne. Tai kai turiu klausimų 

aš galiu jo klausti“ (2 interv.), Paskui aš pasikalbėjau su teisininku <...>, jis pasakė, kad net per 

policiją jie negali mane išmesti iš namų jeigu aš neturiu kur eiti su vaiku“ (4 interv.). Galimybė 

kreiptis į teisininkus, moterims iš Trečiųjų šalių, suteikė daugiau saugumo ir tuo pačiu prisidėjo 

prie tinkamesnės integracijos Lietuvoje. 

 

Atvykdami į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiai turi gauti vizas, išskyrus tuos atvejus, kai atvykstama 

iš šalies, kurios piliečiams atvykstant į Lietuvą vizos nereikalingos arba iki atvykimo yra 

gaunamas leidimas gyventi Lietuvoje. Vizos turėjimas nesuteikia teisės trečiųjų šalių 

piliečiams gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau, nei joje nurodyta. Norėdami pasilikti Lietuvoje 

ilgesniam laikui, privalo gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Lietuvoje gali būti išduodami dviejų 

tipų leidimai gyventi:  

• leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (dažniausiai išduodamas laikotarpiui iki 

1 metų); 

• Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje 

(dažniausiai išduodamas 5 metams). 

Leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindas Leidimas laikinai gyventi Trečiųjų šalių piliečiams 

gali būti išduotas, jeigu:  

• asmuo išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę; 
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• šeimos susijungimo atveju;   

• asmuo ketina dirbti;  

• asmuo ketina užsiimti teisėta veikla; 

• jis ketina mokytis;  

• užsieniečiui yra nustatyta globa (rūpyba);  

• jis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio 

tyrimo įstaiga arba teismu;  

• dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga 

neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba. 

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti 

Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, 

esantis Lietuvos Respublikoje teisėtai, — teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai, 

kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina apsigyventi.37  

Visos interviu dalyvavusios Trečiųjų šalių pilietės gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Vienos turi 

laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, o kitos nuolatinį: „Vieniems metams gaudavau vizą. 

Kiekvienais metais pratęsdavau vizą" (1 interv.)," Mums davė laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. 

Dabar esame nuolatiniai Lietuvos  gyventojai" (2 interv.), Leidimą gyventi turiu iki 2022 metų 

sausio mėn. Paskui dar 2 metams galiu pratęsti o paskui išlaikyti egzaminą ir gauti nuolatinio 

piliečio leidimą gyventi“ (4 interv.). Leidimas gyventi vienai moteriai buvo suteiktas dėl studijų: 

“Aš atvykau čia studijuoti“ (1interv.), ir dėl leidimo kreipėsi į Gruzijoje esančią Lietuvos 

ambasadą. Kitai moteriai padėjo Lietuvoje esanti įmonė, kuri surinko reikalingus dokumentus 

leidimui gauti: „Dėl migracijos leidimo nuėjom į įmonę, kurią internete radome, kad padėtų 

įforminti teisėtai, kad mes persikraustome. Ta įmonė padėjo su dokumentais, jie perdavė visus 

reikalingus dokumentus migracijai“ (2 interv.). Trečiai moteriai teko ieškoti archyvuose 

informacijos apie Lietuvoje gyvenusį senelį ir taip pat kreipėsi į Lietuvoje buvusį asmenį, kad 

padėtų su dokumentų surinkimu: „Mes greitai tai padarėme per 7 mėnesius.  Mes pakėlėme 

archyvo visus duomenis nes senelio jau nėra gyvo. Viską darėme pagal senelį. Nes jis čia 

gyveno. Tai kai surinkome visus dokumentus, tada atvažiavome į Vilnių.  Tai mums reikėjo 

pakelti visus archyvus, kad čia turėjome gimines. Viska padarėme patys. Mes Lietuvoje radome 

žmogų kuris mums surinko visus dokumentus, kol mes buvome Rusijoje nes neturėjome tiek 

laiko važinėtis čia per dažnai tada“ (3 interv.). Ketvirta moteris leidimą gavo dėka Lietuvoje 

gyvenančio tėvo: „Tai nuolatinį leidimą gyventi aš gavau per tėvą nes aš  šeimos narė“ (4 

interv.). Nė vienai apklaustai moteriai nebuvo kilusi mintis Lietuvoje gyventi be leidimo, nes 

gyvenimas be leidimo yra nelegalus ir tai vienareikšmiškai užkerta galimybes Lietuvoje 

įsitvirtinti. 

Lietuvoje nuolat gyvenantys Trečiųjų šalių piliečiai, kurie atvyko dirbti aukštos kvalifikacijos 

darbą, taip pat Trečiųjų šalių piliečiai, kurie atvyko darbo tikslais arba kurie atvyko kitais nei 

darbo tikslais, bet jiems buvo leista dirbti ir jie turi leidimą gyventi, ir kurie buvo privalomai 

                                                      
37 Tarptautinė migracijos organizacija, 2009. 
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draudžiami arba patys draudėsi  valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, turi vienodą teisę 

gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų 

įstatymą. Teisę gauti socialines paslaugas pagal Socialinių paslaugų įstatymą turi užsieniečiai, 

tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje, taip pat kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais 

atvejais. Piniginę socialinę paramą (socialinę pašalpą; būsto šildymo, geriamojo vandens ir 

karšto vandens išlaidų kompensacijas) turi teisę gauti užsieniečiai, turintys Lietuvos 

Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje. Teisė gauti skubią 

nemokamą pirminę pagalbą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą 

garantuojama visiems užsieniečiams, tarp jų ir Trečiųjų šalių piliečiams. Pagal Sveikatos 

draudimo įstatymą, privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami užsieniečiai, nuolat 

gyvenantys Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys 

užsieniečiai, kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos teritorinėse darbo biržose 

kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai; nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai. 

Lietuvos Respublika taip pat yra pasirašiusi dvišales sutartis dėl socialinės apsaugos sistemos 

koordinavimo su kai kuriomis trečiosiomis valstybėmis, taip garantuojant bent dalį išmokų.38  

Interviu metu paaiškėjo, kad Lietuvoje tam tikros socialinės garantijos buvo suteiktos 

moterims, atvykusioms iš Trečiųjų šalių: 

• išmokos: „Gavau vienkartinę išmoką iš valstybės“ (1 interv.); 

• išmokos už vaikus: „Gaunu pinigus už vaikus, na dabar už vieną. Nebūtinai reikia 

būti LT pilietė, bet užtenka būti gyventoja. Užtenka leidimo gyventi, kad gauti 

pašalpą. Reikia įrodyti, kad vaikai gyvena Lietuvoje. O aš turiu pažymą iš mokymų 

įstaigų. Ta išmoka iki 18 m." (2 interv.), Taip gaunu už vaikus“(3 interv.); 

• paramą dėl Covid- 19 situacijos: “Na, kaip UAB mes gaudavome pašalpas. Mums 

padėjo apiforminti buhalteriai teisingai dokumentus, ir mes gaudavome nežymias 

pašalpas. Užteko sumokėti mokesčiams bei dar padengti nedideles išlaidas" (2 

interv.),  "Dabar dėl Covid vyrui buvo skirta pašalpa dėl to kad buvo namuose dėl 

vaikų ligos su jais (nedirbo), bet vieną kartą“ (3 interv.). 

Tačiau viena iš interviu dalyvių teigė, kad negauna nieko iš Lietuvos. Dėl to integracija yra labai 

apsunkinta ir kelia daug nepatogumų: „Tai aš jiems ir sakau, kad aš jau apie 1 metus stovėjome 

eilėje ir tai ne mano problema, kad pasikeitė gyvenimo aplinkybės. O aš negaliu sėdėti su vaiku 

namuose ir nedirbti, nes jokių papildomų pinigų aš negaunu. Kad jeigu aš nedirbsiu mes 

niekaip negalėsime pragyventi, o be darželio kaip aš eisiu į darbą. [...] O dėl vaiko išmokų tai 

irgi 60 eur lyg turi gauti, bet jis negauna, nes pasakė, kad vaiko vienas iš tėvų turi būti lietuvis. 

Tai mano vyras galėjo paduoti dokumentus pašalpai gauti bet jis atsisakė. [...] Paskui man 

pasakė, kad jeigu aš stovėsiu biržoje aš gausiu draudimą. Tai aš stovėjau biržoje. Biržoje man 

pasakė kad aš turiu draudimą, o poliklinikoje sakė, kad ne. Paskui aš net skambinau į 

                                                      
38 Lietuvos socialinių tyrimų centras ir kt., 2013. 
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savivaldybę, tai jie pasakė, kad neturiu 6 mėn. darbo stažo Lietuvoje, tai draudimo nebus“ (1 

interv.). 

Tai rodo, kad Lietuvoje esantys įstatymai, ne visada apsaugo nuo dar didesnio Trečiųjų šalių 

piliečių pažeidžiamumo ir tam tikrais atvejais gali paskatinti dar didesnį skurdą šalyje. 

 

Asmenys, kuriems Lietuvoje suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, gali būti drausti 

privalomuoju sveikatos draudimu, gali draustis savanorišku draudimu pasirinktoje draudimo 

bendrovėje ar mokėti už paslaugas patys: valstybinėse įstaigose Sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatytomis kainomis ir apmokėjimo tvarka, komercinėse įstaigose — šių įstaigų 

pasitvirtintomis kainomis. Nemokamas medicinos paslaugas trečiųjų šalių piliečiai gali gauti 

tik tuomet, jei jie yra apdrausti privalomuoju arba savanorišku draudimu. 

Asmenys, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų 

kategorijas neįeina. Praradę darbą, jie praranda draustumą. Sulaukę senatvės pensijos, 

pensiją gauna iš užsienio valstybės, tačiau draustuoju Lietuvos valstybės lėšomis netampa. 

Trečiųjų šalių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, įgyja tokį pat statusą kaip 

nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Ir jei jie patenka į paminėtas kategorijas, jie tampa valstybės 

apdraustaisiais.39 

Interviu metu paaiškėjo, kad esant poreikiui medicininė pagalba gali būti suteikta moterims, 

atvykusioms į Lietuvą. Tačiau, kad nemokama pagalba būtų suteikta, jos turėjo: 

• dirbti pagal darbo sutartį ir tada automatiškai sumokami mokesčiai už medicininę 

pagalbą: „Dėl to kad mes dirbame, mes UAB ir mokame mokesčius. Tai galime 

nemokamai naudotis medicinine pagalba. Aš, vaikai ir mama nemokamai galime. 

O kai negalėjome tai įformindavome medicininį draudimą. Bet medicininis 

draudimas tik veikė kriziniais atvejai, kai reikėjo skubios medicininės pagalbos“ (2 

interv.),  „Na kada aš dirbu tai pas mane ir mano sūnų yra medicininis draudimas, 

o taip ne. Tai kol kas galiu naudotis nemokamomis medicininėmis paslaugomis“ (4 

interv.). 

• dirbti pagal individualia veiklą ir pačiam mokesčius mokėti už medicininę pagalbą: 

„Nes prieš tai buvau ligonių kasoje, o dabar, kai turiu individualią veiklą tai turiu 

pati sau apmokėti mediciną [...]. Vaikas iki 18 metų nemokamai, vyrui taip pat 

nemokamai“ (3 interv.);  

Nepaisant to, kad medicininė pagalba yra nemokama, bet moterims tenka pasinaudoti ir 

mokamomis paslaugomis: „ [...] dabar būna kad patys imam mokamas paslaugas pvz. dantų 

gydymas ir pan.“ (2 interv.). Taip pat tyrime dalyvavusios moterys pastebi tam tikrus 

skirtumus medicinos srityje dėl gydymo savo šalyje ir Lietuvoje: „Čia nėra imunomoduliaturų, 

kurie palaiko žmogaus imunitetą, nes čia arba nesergi arba geri antibiotikus. Nes pas mus 

galima nusipirkti sau imunomoduliatorių palaikyti imuniteta o čia tokių nėra“ (3 interv.),  Tai 

man dėl to irgi patinka Lietuvoje kad čia pas mano tėvą buvo infarktas, insultas ir jam 

                                                      
39 Tarptautinė migracijos organizacija, 2009. 
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operaciją ir kitos medicininės paslaugos buvo nemokamos. Ir gydymas visas nemokamas. Aš 

buvau šoke nes Armenijoje niekas nemokamai nebus“ (4 interv.). Viena iš apklaustųjų mano, 

kad „ [...] būtų gerai, kad medicininis  draudimas būtų nemokamas visiems, kas atvažiuoja, kol 

žmogus negalės rasti jau nuolatinį darbą“ (4 interv.). 

 

Norisi atkreipti dėmesį, kad viena svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos 

krypčių teisinės sistemos reformos teisėtvarkos ir vidaus politikos srityje – įgyvendinti 

radikalias nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės priemones, t. y. kompleksiškai šalinti šių 

reiškinių priežastis, modernizuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemas, 

remti NVO veiklą, ardyti nusikalstamų struktūrų, kurios verčiasi prekyba žmonėmis ir 

prostitucijos organizavimu, vaikų prievartos ir komercinio išnaudojimo organizavimu, tinklus. 

Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė, siekdami užkirsti kelią prekybai žmonėmis, ėmėsi 

teisinių ir organizacinių priemonių šiems procesams mažinti bei sukurti atitinkamą jų 

kontrolės mechanizmą.40 

Nesant šalyje aiškios politikos koncepcijos moterų prostitucijoje ar prekybos žmonėmis aukų 

atžvilgiu ar modelio, kurio būtų remiamasi peržiūrint ankstesnius ar kuriant naujus įstatymus, 

atsiranda sąlygos jų išnaudojimui, prievartai, smurtui, vergovei bei nusikalstamumui klestėti. 

Lietuvai esant prisijungus prie 1979 m. Konvencijos, šalies vyriausybė įsipareigoja panaikinti 

visų formų vergiją ir moterų prostituciją, suderindama savo įstatymus. Tuo tarpu kitose ES 

šalyse (tokiose kaip Švedija), prostitucija jau senai oficialiai pripažįstama kaip netoleruotina 

prievartos prieš moteris ir vaikus forma. Dar daugiau, 2014 m. Lietuvos Respublikos Seimas 

priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją "Dėl 

baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą"41. Vėliau, tos pačios Seimo 

narės iniciatyva 2015-03-25 d. dar viena Rezoliucija „Dėl baudimo už seksualinių paslaugų 

teikimą panaikinimo ir seksualinių paslaugų pirkėjų kriminalizavimo“ buvo parengta ir 

pateikta Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo Pirmininkei, atsakingų šalies institucijų bei 

komitetų vadovams, Lietuvos Vyskupų Konferencijai. Tačiau iki šiol nebuvo gautos joks 

atsakas iš jų. 

Lieka terpė, kad Lietuvoje nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis Trečiųjų šalių pilietės gali 

ne tik nesulaukti psichosocialinės pagalbos, bet likti ir be socialinių garantijų ar medicininės 

pagalbos. 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Bazylevas, I. Pajaujis, V. Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas, 2015. 
41 Lietuvos Respublikos Seimas. Rezoliucija "Dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą", 
2014 m. gruodžio 16 d. Nr. XII-1464, Vilnius. 
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III skyrius – Ekonominis įgalinimas  

Į Lietuvą kasmet dėl darbo atvyksta daugiau nei 20 tūkstančių trečiųjų šalių piliečių, 

daugiausiai iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. 2020 m. buvo išduotas 26 610 leidimų gyventi, 

2019 m. - 24 949, 2018 m. - 12 476. Nors Lietuva siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos talentų 

ir migracijos politiką kreipia būtent į šių asmenų pritraukimą ir integraciją, talentai tesudaro 1 

proc. atvykstančiųjų.42 

Dėl didelių emigracijos srautų, kai kuriuose sektoriuose atsirado darbo jėgos trūkumas. 

Ekonomikos augimui yra reikalingi darbo imigrantai. Nuo darbo jėgos pritraukimo politikos 

priklausys, ar aukštos kvalifikacijos bei trūkstamų profesijų imigrantai norės atvykti į Lietuvą. 

Trečiųjų šalių piliečiai dažniausiai dirba darbus, kurių nenori dirbti Lietuvos Respublikos 

piliečiai.43 

Prekybos žmonėmis aukoms užimtumo pagalbą teikia savivaldybių agentūros.44 

Nors paramą užimtumui vyriausybė užtikrina per NVO, sunku ir užsienio, ir net Lietuvos 

piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos / išgyvenusieji. Pasak Blažytės45 (2010), tarp 

prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje dažnai pastebimi šie klausimai. Pirmasis klausimas yra 

kalba. Nors dauguma prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje yra lietuviai, kai kurios aukos yra iš 

trečiųjų šalių. Norint integruotis į Lietuvos darbo rinką, šalies kalba gali būti būtina. Antras 

klausimas yra tas, kad kai bendroji ekonomika neveikia gerai, nukentėjusiems užsieniečiams 

dar sunkiau integruotis į darbo rinką. Taip yra todėl, kad pačiam įsidarbinti sunku ir jiems, ir 

Lietuvos piliečiams. Trečias klausimas - dėl nepakankamo išsilavinimo ir asmeninės 

motyvacijos trečiųjų šalių piliečiai negali įsidarbinti Lietuvoje. Taip pat yra fizinė, psichologinė 

ir seksualinė našta bei traumos, kol jiems reikia darbo. Visi aukščiau paminėti klausimai 

prekybos žmonėmis aukoms sunkiau (re)integruotis į darbo rinką ir sėkmingai įsidarbinti 

Lietuvoje. 

 

NVO, teikiančias pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, finansuoja valstybė per Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Papildomą NVO finansavimą 

savivaldybės skyrė prevencijos ir pagalbos projektams įgyvendinti savo teritorijoje.46 

Kiekvienais metais valstybės biudžeto asignavimai socialinei paramai prekybos žmonėmis 

aukoms, įskaitant priverstinį darbą, ir tiems, kuriuos galėjo paveikti prekyba žmonėmis, 

                                                      
42 Bielevičiūtė, I., Trumpytė, R. Imigrantų integracija į darbo rinką – kaip sekasi Lietuvai?. 2021. 
43 Ščerbuk, J. Imigracijos procesų valdymas Lietuvoje, būklė ir perspektyvos, 2015. 
44 GRETA, 2018. 
45 Blažytė, G. (2011). Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the 
European union member state. 9(2). Socialinis Darbas. 
46 GRETA, 2018. 
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didėja: nuo 115 tūkst. Eurų 2017 m. Iki planuojamų 245 tūkst. Eurų 2020 m. yra teikiama 

finansuojant NVO, veikiančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje, projektus. 

Finansavimas didinamas atsižvelgiant į pastaraisiais metais augantį žmonių, kuriems 

reikalinga tokia pagalba, skaičių. Manoma, kad 2017 m. tokią pagalbą gavo per 200 

asmenų, o šiemet ji bus teikiama maždaug 300 asmenų.47 

 

Pasak Jungtinių Tautų48 (2020), reikia skatinti saugios migracijos sistemą, pavyzdžiui, sukurti į 

lytį reaguojančią ir saugią migracijos sistemą, kad būtų apsaugotos migruojančios moterys ir 

mergaitės, įskaitant neteisėtos migracijos statusą turinčias moteris, nuo žmogaus teisių 

pažeidimų kiekviename migracijos etape: 

 

a) remti geresnes galimybes saugiai ir reguliariai migruoti, kad būtų išvengta išnaudojimo, 

įskaitant seksualinį išnaudojimą, atsižvelgiant į specifinius moterų ir jų vaikų poreikius ir 

užtikrinant migrantų teises tokiose srityse, kaip apsaugotos oficialios užimtumo galimybės ir 

teisės, švietimo ir profesinio mokymo tiek jų kilmės, tiek paskirties šalyse.49 

 

Apžvelgiant Bielevičiūtės, Trumpytės (2021) duomenis50 apie integraciją į darbo rinką 

Lietuvoje, buvo pastebėta, kad: 

• Neskiriama dėmesio imigrantų integracijai. Imigrantų integracijos srityje dirbančių 

viešojo sektoriaus atstovų teigimu, užsieniečių, kurie nėra talentai, tvari integracija 

nepatenka į Lietuvos darbotvarkę. 2021 - 2030 m. Nacionaliniame pažangos plane 

numatyta didinti šalies patrauklumą aukštos kvalifikacijos darbuotojams, tačiau 

neskiriama dėmesio žemesnės kvalifikacijos užsieniečių integracijai.  

• Baimė pranešti apie piktnaudžiavimą darbe. Valstybinės darbo inspekcijos kasmet 

gauna vis daugiau pranešimų dėl galimo išnaudojimo darbo vietoje, tačiau kalbinti 

ekspertai tikina, kad šis skaičius neparodo tikrojo problemos masto. Imigrantai, atvykę 

į Lietuvą dėl darbo, dažnai nežino savo teisių, galimybių saugiai pranešti arba bijo tai 

daryti.  

• Trūksta informacijos apie laisvas darbo vietas užsienio kalba. Imigrantams arba 

prieglobsčio gavėjams norint susirasti arba keisti darbą susiduriama su iššūkiais 

ieškant šios informacijos ne lietuvių kalba. 70 proc. verslo įmonių, įdarbinančių 

imigrantus, naujų darbuotojų taip pat ieško kliaudamiesi rekomendacijomis. Per 

Užimtumo tarnybą darbuotojus randa vos 2 proc. verslininkų.  

                                                      
47 Ministry of Social Security and Labour. (2020). Lithuania has committed to the consistent fight against forced 

labour.  
48 United Nations. (2020). Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, p. 12. 
49 United Nations. (2020). Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 
50 Bielevičiūtė, I., Trumpytė, R. Imigrantų integracija į darbo rinką – kaip sekasi Lietuvai?. 2021. 
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Interviuojamos moterys labiausiai išreiškė lietuvių kalbos mokėjimo privalumą. Jei asmuo 

atvykęs iš Trečiųjų šalių moka lietuviškai, tai jo integracija Lietuvoje pagerėja daug labiau, o 

nemokant lietuvių kalbos, tenka susitaikyti su tuo, kad bus sunku rasti darbą ir patys lietuviai 

reikš nepasitenkinimą dėl šito. Moterys pasidalino, kokius sunkumus joms teko išgyventi: 

1. Negalėjimas rasti darbo: „Išsikrausčiau su draugais į nuomojamą būstą, tiems 

draugams buvo sunku rasti darbą. Visi norėjo, kad jie kalbėtų lietuviškai. Jei nekalbi 

lietuviškai, tai nebus darbo“ (1 Interv.). 

2. sunku taisyklingai kalbėti lietuviškai: „Pradėjau mokytis lietuvių kalbos. Aš ne viską 

taisyklingai kalbėjau, pvz. vietoj „aš“, sakydavau „as“, naudodavausi rankomis. Kartais 

aš negaliu kalbėti lietuviškai sklandžiai. Kartais naudodavau google translate“, „Bet 

jau pradėjau suprasti lietuvių kalbą. Bet kalbėti sunkiai. Sunkiai tariu galūnes“ (1 

interv.).  

3. važiuojant taksi, nesusikalbama: „Vairuotojas kalbėjo lietuviškai ir  nesupratau, ką jis 

kalba“ (1 interv.). 

4. juntama, kad dėl kalbos nemokėjimo nėra mėgstamos: „Jei kalbi lietuviškai, tai 

lietuviams patinki tu“ (1 interv.). 

5. nemokami kalbos kursai tik tiems, kas turi leidimą gyventi Lietuvoje: „O jie dirba tik su 

tais žmonėmis kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje. O kai gavome leidimą gyventi 

Lietuvoje vėl grįžau į kursus“ (2 interv.). 

6. trūksta metodikų, kurios palengvintų lietuvių kalbos išmokimą: „Tai būtų gerai jei 

valdžia sugalvotu kažkokia tai metodiką lietuvių kalbos mokimuisi“ (2 interv.). 

7. ne visas paslaugas gali gauti, jei nesusikalbėsi: „Ne visi gydytojai supranta. Labai 

sunkiai susišnekėti, kažkas padeda versti“ (2 interv.). 

8. kai bandoma kalbėti lietuviškai, tai kiti nori padėti ir pradeda rusiškai kalbėti, kas 

užkerta kelią tobulėti lietuviškai kalbant: „Čia neužtenka tik išmokti žodžius, bet reikia 

išeiti ir bendrauti. O aš niekur nebendravau, o kai bandžiau bendrauti, tai aplinkiniai 

sakydavo geriau kalbėk rusiškai, tai va taip. Žmonės norėjo padėti ir pereidavo į rusų 

kalbą“ (2 interv.). 

9. jaučiama įtampa: „Tai jaučiau įtampą nes ten visi kalba lietuviškai, tu bandai viską 

suprasti ką sako mokytojas, tai reikia įjungti smegenis. Man visada sekėsi, kad kažkas 

mokėjo rusų kalbą ir man aiškino“, „Jie man pradeda moralizuoti kad gyveni Lietuvoje 

ir nežinai kalbos. Aš jiems pasakau kad čia visai neseniai pradėjau gyventi aš dar 

mokausi“ (3 interv.). 

10. jaučiama neapykanta iš lietuvių pusės: „Vieną kartą aš net pradėjau  verkti ir pasakiau, 

kodėl visą savo neapykantą išliejate ant manęs. Ir aš visada kalta, aš juk negaliu per 

metus laiką išmokti visą lietuvių kalbą“ (4 interv.). 

11. norint išsiversti dokumentus, ar juos tiesiog suprasti, tenka naudotis vertimo biurais: 

“Padėjo vertimų biuras. Vaikštau, kai reikia, vėl ten yra rusakalbis žmogus kuris 

padeda“ (3 interv.). 
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• Nėra duomenų apie valstybės suteikiamų kvalifikacijos kėlimo programų efektyvumą 

Prieglobsčio gavėjai ir dalis kitų trečiųjų šalių piliečių gali dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

programose, kurios turėtų palengvinti jų darbo paieškas. Visgi, Užimtumo tarnybos 

teigimu, duomenys apie tokių programų efektyvumą ir tinkamumą nėra renkami; 

• Trečiųjų šalių piliečių išnaudojimas darbo vietoje. Į Lietuvą atvykę asmenys tampa 

pažeidžiami galimam darbdavio piktnaudžiavimui. Valstybinės darbo inspekcijos 

duomenimis dažniausiai pasitaikanti problema - darbo vieta neatitinka žadėtų sąlygų, 

nemokamas žadėtas atlyginimas, atvykstantys neretai nežino, jei dirba nelegaliai. 

Interviu dalyvavusių moterų darbinės patirtys Lietuvoje yra skirtingos. Tačiau visos jos yra 

dirbančios. Vienoms tai nuolatinis darbas, kitoms laikinas. Darbo paieškos Lietuvoje nėra 

lengvos vien dėl kalbos, nes norima, kad tiek su kolektyvu, tiek klientais būtų kalbama 

lietuviškai. Apklaustų moterų patirtis darbinėje srityje: 

• Viena iš apklaustų moterų teigė, kad darbo teko ieškotis pirmiausia ne Lietuvoje, bet 

kitoje šalyje vasaros metu, kai nereikėdavo į studijas, nes galimybių Lietuvoje dirbti 

tiesiog nebuvo: „Turėjau gerų draugų, kurie  padėjo susirasti darbą Graikijoje.  Dirbau, 

kad galėčiau pasirūpinti savimi. Ne visada buvo pinigų, tai reikėjo dirbti. Dirbau tris 

metus“ (1 interv.). Po kelių metų gavusi pasiūlymą dirbti Lietuvoje, moteris buvo labai 

patenkinta, Bet susidūrė su kitais sunkumais, kuriuos kėlė kalbos barjeras: “Pirmą 

darbą gavau 2018 m. picerijoje. Ten kalbėjo angliškai, jie apmokė mane. Nebuvo 

problemos, kad pirmą kartą dirbu LT, jie apmokė. Buvo žmonių, kurie nemokėjo gerai 

angliškai, o aš lietuviškai. Buvo sunku surasti žmonių, kurie atsakytų į kylančius 

klausimus. Jei buvo vadybininkas šalia, tai jaučiausi gerai, nes jis kalbėjo angliškai“ (1 

interv.). Būtent dėl kalbos barjero, moteriai teko mesti darbą: „Buvau priversta mesti 

darbą. Darbe buvo kamera, darydavau klaidas. Norėjau, kad mane kažkas pamokytų, 

kai dariau klaidas. Kadangi daug kas nekalbėjo angliškai, nenorėjo su manim kalbėti. 

Mečiau darbą picerijoje“ (1 interv.), o kitą rasti taip pat nebuvo lengva: „ Buvo sunku 

surasti kitą darbą. Kur eidavau, ten reikėjo lietuvių kalbos. Pradėjau kalbėtis su 

lietuviais draugais. Sakiau, kad ieškau darbo, nemoku gerai lietuviškai. Kalbėjausi su 

grupės studentais. [...] Gavau nuorodą, kurioje galėjo ieškoti darbo. Galėjau ieškotis 

darbo FB, CV market ir t.t. Kai kurie paskambino, kiti neskambino“ (1 interv.).  Rasti 

darbą Lietuvoje reikėjo įdėti nemažai pastangų, net jei rastas darbas ir nėra 

visapusiškai tenkinantis: „ Restorane pamačiau, kad ieško darbuotojo. Gavau 

atsakymą, kad domina iš darbdavio ir nurodė telefoną. Paskambinau, tas žmogus 

kalbėjo angliškai. Man leido paskambinti į restoraną. Nuėjau į restoraną, bet ten 

nekalbėjo angliškai. Paskambinau vadovui, kad galėtų išversti. Aš tik truputį kalbėjau 

ir supratau lietuviškai. Išmokė mane naudotis indų plovimo mašina restorane. Ten 

dirbau su lietuviais. Darbo vietoje išmokau kalbėti lietuviškai“ (1 interv.). Moteris dirbo 

legaliai, bet darbo valandos buvo ilgos ir varginančios: „Taip (buvo darbo sutartis) [...] 

darbas buvo sunkus, dirbau 12 val per dieną, 4 kartus per savaitę, tai buvo vasaros 

metas“ (1 interv.). Skaudžiausia patirtis, kurią patyrė moteris, tai nevienodai mokamas 

atlyginimas jai ir lietuviams: „Kai dirbau picerijoje, mokėjo valandinį atlyginimą. 
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Mokėjo nevienodai man ir kitiems. Dirbau pilną darbo dieną,  atlyginimas buvo kitoks 

nei kitiems. Atlyginimas 450 Eur/ mėn. Jei dirbsi papildomai, vasarą, savaitgaliais, tai 

uždirbsi 500 Eur. Uždirbau 60 eurų mažiau nei kiti. Darbovietėje neskaičiuoja 

paskutinių valandų. Jei dirbi 12 val., tai dirbi 11 val. , jei 7 val, tai 6 val. gaunasi, kad 

dirbi. Dirbau daugiau nei buvo mokamas atlyginimas. Tas buvo skaudu. Pasidariau 

mokesčių gražinimą ir gražino 150 Eur. Paskambinau į mokesčius ir aiškinausi 

skaičiavimus ir pan. Darbovietė paaiškino, kad jei dirbi daugiau, tai gauni mažiau 

mokesčių gražinimo, jei dirbi mažiau, tai gauni daugiau mokesčių gražinimo. Dabar aš 

turėčiau dirbti pilnas valandas, bet atlyginimas nerodo, kad dirba pilnas“ (1 interv.). 

Moteris dėl šito jautė diskriminaciją. 

• Antroji interviu dalyvavusi moteris bandė pati sau sukurti darbo vietą: “Įsteigiau firmą. 

Ir pradžia buvo puiki. Tapėme paveikslus ir padarėm parodą ir Klaipėdoje, ir Vilniuje. 

Vilniuje daugiau. Galerijoje „ Arka“ buvo paroda. Žodžiu įsteigėme UAB. Po to 

pradėjome spausdinti paveikslus ant medžiagos ir megztinius mezgėme. Pati tapau“ 

(2 interv.). Tačiau sunkumai aplankė, kai prasidėjo karantinas: „Dėl Covid mūsų 

parodos sustojo. O per internetą aš nesugebėjau daryti parodų. Pritrūko įgūdžių 

pardavinėti per internetą, o dabar aš dirbu matematikos korepetitore. O dėl parodų 

tai aš tapau Nacionalinės Lietuvos sąjungos narė ir mums leidžiama, kai atplaukia 

Kruiziniai laivai į Klaipėdos uostą pardavinėti savo kūrinius ir buvo didelė paklausa 

jiems“ (2 interv.). Karantinas pakoregavo darbinius planus ir teko prisitaikyti prie 

esamos situacijos.  

• Trečioji moteris taip pat patiria sunkumų, bet ne vien dėl kalbos, bet ir dėl to, kad 

negali dirbti pagal specialybę: „Norėčiau dirbti pagal savo išsilavinimą (farmacijos). Na 

dabar gal eičiau kažkur, kur reikalingas bendravimas su žmonėms, bet kokia veikla, bet 

tik ne fizinis darbas. [...] Pvz. galėčiau dirbti  Akropolio vaistinėje, kur reikia išdėstyti 

prekes lentynose ir pan. Bučiau savo srityje, bet reikia lietuvių kalbos [...]“ (3 interv.). 

Moters teigimu, kad darbas taip pat svarbus ir emociškai: „kad nedegraduočiau ir 

turėčiau savo pinigų dirbu. Sunku labai namuose sėdėti. Dabar aš padedu merginoms 

išnuomoti gyvenamąsias vietas bei užsiiminėju buto tvarkymais“ (3 interv.). Taip pat 

moteris priversta vis tobulėti ir turėti keletą išsilavinimų:  „Individualią veiklą aš 

užsakiau dėl jogos nes norėjau pati ar su kažkuo dirbti. Taip pat aš baigiau manikiūro, 

pedikiūro kursus. Ir čia spėjau padirbti šitoj srityje kai atvažiavome“ (3 interv.). 

• Ketvirtoji moteris susiduria su sunkumu susirasti nuolatinį darbą: „Taip, nes dabar aš 

čia dirbu laikinai, nes prieš mane moteris kuri dirbo atsigulė į ligoninę ir ją reikėjo 

pakeisti. Tai mane dažniausiai pakviečia kai kažkas iš darbuotojų ima ligos atostogas. 

Todėl tai laikinas darbas“ (4 interv.). Moteris taip pat negali dirbti pagal specialybę, 

bet stengiasi esant galimybei nuotoliniu būdu padirbti pagal užsakymus iš savo šalie: 

„Šiaip aš inžinierė pagal profesiją. Ir pas mane Armėnijoje yra 15 metų stažas šioje sritį. 

<...> Na būna man iš Armėnijos atsiunčia projektus aš juos padarau ir už tai man 

sumoka. Na dirbu retkarčiais nuotoliniu būdu, būna taip, nes kitaip niekaip“ (4 interv.). 

Šiai moteriai didžiausias sunkumas derinti darbą ir daželį: „Nes kol kas dirbu 
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nenuolatiniam darbe, darbo kito kol kas negaliu rasti kol neišspręstas klausimas dėl 

darželio, nes reikia irgi kad darbo grafikas ir darželio laikas sutaptų“ (4 interv.). 

Iš moterų, kurios pasidalino savo patirtimis, galima spręsti, kad Lietuvos darbo rinkoje, 

Trečiųjų šalių piliečiams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, integruotis nėra lengva, 

nes atsiranda kalbos barjeras, negalėjimas pritaikyti savo specialybės, derinti papildomus 

dalykus. Taip pat neturėdamos plataus pasirinkimo, moterys ryžtasi dirbti bet kokį darbą, taip 

nerealizuodamos savęs. 

 

Vyriausybė ir NVO nuolatos dalyvauja sąmoningumo ugdymo kampanijose, kurias organizuoja 

LR vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su regioninėmis savivaldybėmis, įskaitant 

aukų ir pažeidžiamų grupių informavimą apie jų teises ir informacijos apie tai, kaip gauti 

finansinę, sveikatos ir socialinę pagalbą.51  

 

Remiantis Europos Komisijos (2021 m.) duomenimis, prekiautojai žmonėmis vis dažniau 

pradėjo „įdarbinti“ potencialius taikinius „Covid-19“ krizės metu. Įrodyta, kad technologijos 

praplėtė prekiautojų žmonėmis galimybes verbuoti ir išnaudoti aukas, nes tai galėjo 

diskretiškiau pasiekti aukas ir potencialius klientus, kontroliuoti aukas, bendrauti tarp 

smurtautojų ir nuslėpti prekybos procesą. Kova su tokia internetine prekybos ir nusikalstamo 

veikimo tvarka, kuo geresnis technologijų naudojimas ir pasikliovimas skaitmeniniais 

įrodymais gali palengvinti aukų padėtį baudžiamajame procese. Todėl skatinamas 

bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, kad būtų galima panaudoti naujoves ir patirtį 

kuriant technologijomis pagrįstus sprendimus, kuriais būtų remiama prekybos žmonėmis 

prevencija ir kova su ja. Prevencija ir sąmoningumo didinimo veikla, susijusi su saugiu 

interneto ir socialinės žiniasklaidos naudojimu, be kita ko, galėtų toliau prisidėti mažinant 

prekybos vaikais riziką.52  

 

Kaip siūlo Europos Parlamento tyrimų tarnyba53, Lietuvos NVO (pvz., Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės paramos centras ar kitos) bando aptikti ir užblokuoti neteisėtas svetaines, 

kurios galėtų įdarbinti potencialias prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukas ir 

susieti jas su sekso suteneriais / prekeiviais žmonėmis ir (arba) ar pirkėjai. 

 

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras teikia pagalbą integruojant 

nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis asmenis į darbo rinką: dokumentų tvarkymas, 

                                                      
51 U.S. Department of State. (2020). 2020 trafficking in persons report: Lithuania. 
52 European Commission. (2021). Communication from the commission to the European Parliament, the 

council, the European economic and social committee and the committee of the regions on the EU Strategy on 

Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025. 
53 European Parliament Research Service. (2020). Implementation of Directive 2011/36 EU: Migration and 
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bendradarbiavimas, tarpininkavimas, pagalba ruošiantis darbo pokalbiui, darbo paieškose. 

Tačiau šis procesas yra ilgas ir sudėtingas, nes nukentėjusios moterys pirmiausia yra labai 

pažeidžiamos tiek emociškai, tiek socialiai, o antra, iš Trečiųjų šalių moterys nemoka lietuvių 

kalbos.  Vienas iš variantų, kaip TŠM, nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis gali tapti labiau 

ekonomiškai įgalintos, tai pasinaudoti šveitimo galimybėmis. 

Nepaisant tautybės, prekybos žmonėmis aukos ir galimos aukos gali gauti socialinę ir švietimo 

pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose taisyklėse dėl NVO pagalbos projektų, 

finansuojamų iš valstybės biudžeto.54 

 

Be to, Europos Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti bendruomenės vadovaujamas ir 

bendraamžių mentorystės programas, kuriose dalyvautų prekybos žmonėmis aukos, 

siūlančios švietimo, užimtumo ir įgalinimo galimybes.55 Lietuva yra viena iš valstybių narių, 

todėl pasiūlymai ir (arba) įgyvendinimas yra būtini NVO sektoriuje taip pat. 

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kiekvienas Trečiųjų šalių pilietis, turintis 

teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir 

kvalifikaciją. Valstybė garantuoja pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą ir aukštojo mokslo 

studijų arba profesinio mokymo, suteikiančio pirmąją kvalifikaciją, programų prieinamumą.56  

Kylančios problemos ir iššūkiai: 

• Valstybės Trečiųjų šalių piliečiams suteiktos garantijos į išsilavinimą ir kvalifikacijos 

įgijimą savaime neužtikrina jų įgyvendinimo. Švietimas yra viena svarbiausių Trečiųjų 

šalių piliečiams integracijos politikos sričių, kuri tuo pačiu išlieka ir vienu 

problemiškiausių: Švietimo sistema Lietuvoje buvo kuriama vienalytei visuomenei, 

todėl mokyklos iš esmės nėra pasiruošusios priimti Trečiųjų šalių piliečių vaikų, neturi 

bazinės, jų poreikius atliepiančios infrastruktūros, mokyklose trūksta sistemos, 

leidžiančios profesionaliai įvertinti užsienyje įgytų vaiko žinių kokybę, veiksmingai 

spręsti dėl kalbinio barjero, dvikalbystės ir daugiakalbystės kylančias integracijos į 

švietimo sistemą problemas, švietimo įstaigose dirbančių specialistų tarpkultūrinės 

kompetencijos žinios yra ribotos, nepritaikytos spręsti Trečiųjų šalių piliečių vaikų 

integracijos iššūkių švietimo sistemoje konkrečiai ir daugumos visuomenėje apskritai, 

mokytojams trūksta darbo su Trečiųjų šalių piliečių vaikais žinių ir patirties. Bendros, 

pažeidžiamų moksleivių paramai skirtos priemonės ne visuomet įvertina specifinius 

naujai atvykusių vaikų poreikius, o netaikant tikslinių integracijos politikos priemonių 

skirtinguose ugdymo lygmenyse Trečiųjų šalių piliečių vaikai rizikuoja atsilikti nuo savo 
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bendramokslių. Trečiųjų šalių vaikams kyla akultūracijos problemų, kurios daro 

neigiamą poveikį akademiniams pasiekimams;  

• Pirmaisiais studijų metais absoliuti dauguma Trečiųjų šalių piliečių studentų atvyksta 

su nacionalinėmis daugkartinėmis vizomis, o leidimas laikinai gyventi dažniausiai 

išduodamas antraisiais studijų metais. Nors nacionalinės daugkartinės vizos išdavimo 

procesas yra paprastesnis ir greitesnis, turėdamas leidimą laikinai gyventi studentas 

įgyja daugiau teisių; pavyzdžiui, jis yra laikomas Lietuvos gyventoju ir pirmi studijų 

metai įskaičiuojami į Lietuvoje gyventą laiką (tai svarbu, jei studentas norėtų vėliau 

kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi), taip pat jam užtikrinama platesnės apimties 

socialinė apsauga; 

• Studentams leidimas laikinai gyventi išduodamas studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 

metams, ir gali būti pratęsiamas. Tačiau kiekvieną kartą taikoma ta pati procedūra, 

rinkliava ir nėra atsižvelgiama į tai, ar studentas kreipiasi pirmą ar ne pirmą kartą. 

Neatsižvelgiama ir į studento pažangumą ar kitus mokslo laimėjimus. Šis teisinis 

reguliavimas universitetų ir studentų vertinamas kaip keliantis tiek administracinių 

sunkumų universitetams, tiek finansinių sunkumų studentams, kadangi reikia ne tik 

mokėti nustatytą rinkliavą, bet ir už dokumentų vertimą į lietuvių klabą. 

• Aukštąjį mokslą Lietuvoje įgijusių Trečiųjų šalių piliečių studentų intelektualinis 

potencialas nėra panaudojamas, nes aukštosiose mokyklose studijuojantys Trečiųjų 

šalių piliečiai leidimą dirbti puse etato (20 val. per savaitę) įgyja tik antraisiais studijų 

metais. Be to, jie turi gauti leidimą dirbti, išskyrus, jei studijuodamas ketina dirbti 

mokslo ir studijų institucijoje mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros darbų srityje. Tai riboja studentų galimybes įgyti darbinę patirtį, 

formuoti profesinius kontaktus ir mažina motyvaciją po studijų baigimo likti dirbti 

Lietuvoje, todėl valstybė netenka Lietuvoje išugdytų aukštos kvalifikacijos Trečiųjų 

šalių piliečių specialistų;  

• Suaugusiems Trečiųjų šalių piliečiams kyla kultūrinių ir struktūrinių kliūčių siekiant 

pasinaudoti švietimo sistemos teikiamomis galimybėmis, nes Lietuvoje nėra 

susiformavusios mokymosi visą gyvenimą tradicijos – jame dalyvauja mažiau nei 15 

proc. Lietuvos gyventojų, o suaugusiųjų švietimui skirta infrastruktūra neįvertina 

savitos Trečiųjų šalių piliečių padėties ir poreikių.57 

Švietimo pagalba taip pat gali būti teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir jų vaikams. NVO, 

tokios kaip Klaipėdos socialinės ir psichologinės paramos centras, Dingusių asmenų šeimų 

paramos centras, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras ne tik teikia socialinę 

pagalbą prekybos žmonėmis aukoms ir įtariamoms prekybos žmonėmis aukoms, bet taip pat 

dalyvauja prevencinėje veikloje: seminaruose, prevencinės paskaitos, edukaciniai mokymai 

jaunuoliams, studentams aukštosiose mokyklose, rizikos asmenims, globojamiems vaikams, 
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specialistams, viešose vietose ir žiniasklaidoje skleidžiama informacija apie žmogaus grėsmes, 

būdus, kaip išvengti prekybos žmonėmis, galimybes gauti pagalbą.58 

TMO Lietuvoje teigimu, jie vykdo profesinį mokymą kaip priemonę trečiųjų šalių piliečiams 

integruotis į Lietuvos visuomenę su potencialiu užimtumu.59 TMO taip pat įgyvendina šias 

paramos priemones: 

 

Siekdama suteikti daugiau galimybių migrantams ir padidinti jų veiksmingos integracijos 

perspektyvas, TMO: 

- skleidžia informaciją apie migrantų teises ir pareigas jų ir priimančiose šalyse, 

- siūlo pasirengimo išvykimui / kultūrinės orientacijos kursus, kad būtų lengviau prisitaikyti 

prie gyvenimo naujoje šalyje, 

- teikia konsultacijas ir paslaugas, susijusias su migrantams teikiamomis paslaugomis 

priimančiojoje šalyje, 

- vykdo profesinį mokymą, kad pagerintų jų įgūdžius, 

- organizuoja konferencijas keistis informacija apie integracijos politiką, 

- gerina migranto įvaizdį per žiniasklaidą, 

- organizuoja teisininkų informuotumo didinimo ir teisinius mokymus diskriminacijos 

praktikos klausimais, 

- teikia grįžtančių etninių grupių integracijos projektus ir gerina migrantų sveikatos sąlygas. 

 
 
Interviu dalyvavusios moterys su švietimu susidūrė skirtingais aspektais. Viena studijavo pati, 

kitų vaikai mokosi mokyklose, o dar vienos vaikas lanko darželį. Moterys išskyrė tokius 

sunkumus, susijusius su švietimu: 

• vaikams vadovėliai sunkiai suprantami: „Mokykloje vaikai turi vadovėlį Pupa vadovėlį 

(lietuvių kalbos) ir jis pritaikytas tiems žmonėms kurie kalba lietuviškai. [...] Nes būna 

tokių pasakojimų jame ir žodžių kad net vertėjas negali juos išversti“ (2 interv.).  

• mokytojai naudoja pasenusius vadovėlius: „Nes kodėl mano vyriausieji vaikai kalba 

lietuviškai, nes  jie atėjo į rusų mokyklą, ten buvo senos mokytojos, kurios ištraukė 

senus nuskenuotus lietuvių vadovėlius, kurių mokyklose jau nėra, o jos panašiai 

pritaikytos kaip Oxfordo vadovėliai užsieniečiams“ (2 interv.). 

• mokytojai sunkiai įsileidžia naujus metodus: “ Na nežinau pas sūnų mokytoja iš sovietų 

laikų, tai psichologinis priėjimas prie vaikų iš senų laikų“ (3 interv.). 

• karantino metu vaikais turi mokytis nuotoliniu būdu, bet tėvams dirbant ir esant 

aktyviam vaikui, teko leisti vaiką į mokyklą vis tiek: „[...] sūnus baiginėja pagrindinę 

mokyklą, tai jis ir per Covid lanke mokyklą, nes jis namuose vienas nuotoliniu būdu 

negalėjo mokytis. O mes kartu su vyru dirbome. Todėl jis lankė mokyką, nes negali 

ramiai vienas sėdėti prie kompiuterio, yra aktyvus“ (3 interv.). 
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• vaikams kalbantiems ne lietuviškai, eiti į lietuvių mokyklą yra sunku: „Be to mes 

gyvename Lietuvoje tai ir turime eiti į lietuvių mokyklą. [...] Aišku jam buvo sunku ir 

dabar sunku“ (3 interv.). 

• Sunku gauti vaikui lietuvišką darželį, yra siūlomi rusiški: „Dabar sako, juk yra rusų 

darželiai kodėl nenorite į rusų. Tai juk patys sakote, kad reikia integruotis, mokėti 

lietuvių kalbą o siūlote rusų darželius. Tai kam man reikia rusų darželio. Kol mano 

vaikas dar mažas tai tegul eina į lietuvių iš karto jam bus lengviau, nes jam 3 metai“. 

• darželyje susiduria su neigiamu požiūri į save: „Na su kitais tėvais santykiai žiaurūs ir 

požiūris. O su vaiku elgiasi labai gerai. O su tėvais, turbūt dėl kalbos barjero“ (4 interv.). 

• griežtos taisyklės universitete ir iš dalies nenoras išklausyti studento: „Praleidau 

atsiskaitymo laiką. Neturėjau pakankamai pinigų susimokėti. [...] Nespėjau pristatyti 

laiku visų dokumentų/ darbų dėl mokslų. Kreipiausi į universitetą, pas vadovą ir 

paaiškinau, kokia situacija, bet jis nenorėjo klausytis. Negalėjo laikyti egzamino/ testo, 

nes jis sekančią dieną buvo, aš praleidau prieš tai atsiskaitymo laiką“ (1 interv.). 

 

Klaipėdos socialinės Ir psichologinės pagalbos centras, atlikęs Interviu su Trečiųjų šalių 

moterimis, nukentėjusiomis nuo smurto, analizę, pastebi ir kitus ekonominio įgalinimo 

sunkumus, susijusius su finansiniu saugumu, apgyvendinimu Ir transportu. 

Moterys atvykusios į Lietuvą nesijautė saugios finansiškai. Tai įtakojo tiek darbinės sąlygos, 

tiek karantinas. Dvi moterys iš keturių teigė, kad teko priimti finansinę pagalbą iš kitų asmenų: 

„ Mano tėvai mane finansiškai palaikė kol nedirbau“ (1 interv.), „Draugė kiek padeda su 

pinigais (duoda į skolą)“, „būna brolis pinigų man atsiunčia“ (4 interv.). Viena moteris turėjo 

viską išparduoti savo gimtinėje, kad galėtų įsikurti Lietuvoje: „Mes atvykome 2014 m. kai 

surinkom pinigus išpardavę nekilnojamą turtą, kad būtų pinigų“ (2 interv.). Ir tik viena iš 

keturių moterų teigė, kad finansinė padėtis yra tenkinanti: „Na maždaug gera“ (3 interv.). 

Visgi galima daryti išvadą, kad moterys atvykusios iš Trečiųjų šalių, susiduria su finansiniais 

sunkumais, kas vėlgi trukdo sėkmingam integravimuisi Lietuvoje. 

 

Laikiną būstą ir teisinę pagalbą teikia savivaldybių specializuotos pagalbos centrai, kuriuos 

įgaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.60 

 

Nuo 2019 m. balandžio ES pripažįsta, kad Užsienio reikalų ministerija yra oficialus 

bendradarbiavimo dėl prekybos žmonėmis prevencijos mechanizmas. Ji suteikia grąžinimą, 

prieglobstį, pagalbą bei prekybos žmonėmis aukų nukreipimą.61 

 

• turi konsulinį departamentą, atsakingą už aukų interesų apsaugą, kurį sudaro centrinis 

departamentas ir konsulinės įstaigos užsienyje, 
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• yra oficialus bendradarbiavimo mechanizmas siekiant užkirsti kelią prekybai 

žmonėmis, 

• teikia grąžinimą, prieglobstį, pagalbą bei prekybos žmonėmis aukų nukreipimą, 

• Lietuvos Caritas, Klaipėdos socialinės ir psichologinės paramos centras bei kitos 

organizacijos taip pat teikia pagalbą moterims, kurios buvo parduotos Lietuvoje ar už 

jos ribų, ir moterims, kurios buvo išnaudotos prostitucijoje bet kurioje šalyje ir yra 

nukentėjusios. Jų tikslas ir vaidmuo yra pasiūlyti skirtingas pagalbą nukentėjusiems 

asmenims srityje: saugi pastogė, materialinė pagalba, konsultacijos su socialiniais 

darbuotojais, psichoterapeutais ir (arba) teisininkais.  

• Dingusių žmonių šeimų paramos centras padeda dingusių asmenų šeimoms ir 

moterims, parduodamoms Lietuvoje ir už jos ribų. Centras glaudžiai bendradarbiauja 

su dingusio asmens šeima ar artimaisiais, siekia sumažinti dingusių be žinios asmenų, 

tarp kurių yra ir prekybos žmonėmis aukų, skaičių, teikia aukoms saugų prieglobstį, 

materialinę pagalbą, konsultuoja socialiniai darbuotojai, psichoterapeutai ir kiti 

specialistai. 

Dėl finansinio sunkumo ir nestabilumo, interviuojamos moterys teigė, kad jos daugiausiai 

nuomojasi būstą ir tik viena nusipirko butą. Tačiau nusipirkti butą galėjo išpardavusi savo turtą 

Rusijoje: „Iš pradžių nuomojomės butą, o paskui pardavėme butą Maskvoje ir nusipirkom čia 

butą“ (2 interv.). Lietuvoje nėra tokios didelės finansinės galimybės, kad būtų galima uždirbti 

būstui. Vienas iš sunkumų rasti tinkamą būstą yra nevienodos sąlygos užsieniečiams: 

„Bandant užsieniečiams išsinuomoti būstą, gali pakelti kainas“ (1 interv.). 

 

Kalbant apie transporto paslaugas, didelę dalį paslaugų imasi TMO Lietuvoje. 

TMO Lietuva teigia, kad jie vykdo šias veiklas62:  

 - Savanoriškas grįžimas ir reintegracija. TMO Vilniaus biuras nuo pat jo įkūrimo teikia pagalbą 

grįžtant į kilmės šalis migrantams, patekusiems į sunkia padėtį. 

   - Migracijos tyrimai. TMO Vilnius vykdo aktualius tyrimus ir renka, analizuoja ir teikia 

pagrindinę migracijos statistiką. 

   - Prekybos žmonėmis prevencija. TMO Vilniaus biuras siekia atkreipti visuomenės dėmesį į 

prekybos žmonėmis problemą ir teikia grąžinimo ir reintegracijos pagalbą prekybos žmonėmis 

aukoms. 

   - Tolerancijos integravimas ir skatinimas. TMO Vilnius skatina toleranciją ir teikia valstybės 

tarnautojams mokymus, skirtus geriau suprasti įvairias kultūras. 

   - Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle. TMO Vilniaus biuras atstovauja Lietuvai 

Europos migracijos tinkle ir įvairiose darbo grupėse. 
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Dvi moterys atvykusios iš svetur naudojosi savo transporto priemonėmis, mokėjo vairuoti ir 

tai laikė vienu iš privalumų, nes greičiau ir patogiau galima pasiekti vietas, kuriose lankosi: 

„Turiu vairuotojo teisės. Man jas pakeitė, kai čia atvažiavau“ (3 interv.), „Pas mane 

tarptautinės vairuotojų teisės. Ir su jais aš dar galiu vairuoti iki 2022 metų. Bet ateityje aš 

planuoju, kad būtų lietuvių vairuotojų teisės“ (4 interv.).  Kitos dvi moterys neturėjo teisių, bet 

viena iš jų svarsto jas išsilaikyti: „Aš nevairuoju, bet mano mama vairuoja.  Man reikia baigti 

vairavimo kursus“ (2 interv.). Vairuotojo teisės suteikia nepriklausomumą nuo kito asmens ir 

daro patrauklesnėmis darbo irnkoje 

 

Nuo 2019 balandžio ES pripažįsta, kad Užsienio reikalų ministerija yra oficialus 

bendradarbiavimo dėl prekybos žmonėmis prevencijos mechanizmas. Tai suteikia grąžinimą, 

prieglobstį, pagalbą, nukreipimą prekybos žmonėmis aukoms.63 

Patobulintas psichosocialinių paslaugų teikimas ir sukurtas pagalbos teikimo prekybos 

žmonėmis aukoms savivaldybėse modelis; - Pažeidžiamų grupių įgalinimas: Lietuvos Caritas ir 

teisėsaugos institucijos rengia bendras žmogaus teisių jautrinimo iniciatyvas, ypatingą dėmesį 

skirdamos elgesiui su prekybos žmonėmis aukomis. Įgyvendintas partnerių vaidmuo: - 

dalyvauta kuriant minėtą modelį; - organizuoti mokymus ekspertų grupėms; - prižiūrėta ir 

įvertinta veikiantis modelis.  

Užduotys ir atlikta veikla: 1. 6 tarpdisciplininės grupės (iš vietos policijos pareigūnų, prokurorų, 

socialinių darbuotojų, vaikų apsaugos agentūros, savivaldybės, NVO atstovų) sukurtos tiriant 

prekybos žmonėmis nusikaltimus ir stebint paramą aukoms (I žingsnis); 2) toms 

tarpdisciplininėms grupėms organizuoti kovos su prekyba žmonėmis mokymai pagal 

Norvegijos partnerių praktiką (II žingsnis); 3. sukurtas sistemingos paramos ir 

bendradarbiavimo kovos su prekyba žmonėmis srityje modelis Lietuvoje (III žingsnis); 4. 

praktinės paramos sistemingo palaikymo ir bendradarbiavimo modelis Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės savivaldybėse (IV žingsnis). Šis projektas 

atskleidė tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir partnerystės svarbą, kuri yra gyvybiškai svarbi, 

jei norima teikti aukšto rango paslaugas ir plėtoti komandas. Bendradarbiavimas yra svarbus 

ne tik užtikrinant paslaugų kokybę, bet ir galimybę užsidirbti žmogiškųjų išteklių ir juos 

plėtoti.64 

 

Nors ir randasi pavieniai įvairių valstybinių struktūrų atstovai, bandantys keisti situaciją ar 

ieškantys sprendimų palengvinti Trečiųjų šalių piliečių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, 

ekonominį įgalinimą, tačiau to nepakanka. Vis dar esantis atsainus, netoleruojantis, 

neempatiškas darbdavių požiūris į nukentėjusį asmenį užkerta kelią efektyviam integravimuisi 

į darbo rinką. 
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Išvados ir rekomendacijos 

1. Trūksta inovatyvesnių  darbo priemonių ir metodikų dirbant su Trečiųjų šalių piliečiais, 

nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis; 

2. Nors Lietuvoje jau pradėta koordinuoti tinklinę veiklą, bet dar trūksta, kad būtų 

suvienodintos paslaugos ir procedūros Trečiųjų šalių piliečiams, nukentėjusiems nuo 

prekybos žmonėmis. 

3. Dėl Lietuvos visuomenės uždarumo, konservatyvumo, būtina valstybės lygmeniu įtvirtinti 

migraciją kaip labiau galimybių nei pavojų keliantį reiškinį, įgyvendinti tolerancijos Ir 

daugiakultūriškumo ugdymo priemones Lietuvos visuomenėje. 

4. Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos prekybos žmonėmis 

ir šiuolaikinei vergovei, mažinti stereotipus ir diskriminaciją apie Trečiųjų šalių piliečius. 

5. Nepakankamas socialinės pagalbos ir prevencinių priemonių tvarumas, pasireiškiantis 

prekybos ar išnaudojimo recidyvu, o taip pat antrine viktimizacija. Todėl kompleksinis 

psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos modelis prekybos žmonėmis, išnaudojimo 

prostitucijai aukoms ir asmenims, galėjusiems ir galintiems tokiais tapti, turi būti 

tobulinamas orientuojantis į individualius aukos poreikius, tvarią, koordinuotą ir efektyvią 

veiklą, veiksmingai papildomą inovacijomis, proaktyvia prevencija ir visuomenės 

informavimu bei švietimu. 

6. Nukentėjusio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data., lytis, pilietybė, faktinės 

gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) perduodami 

Nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, tik 

tada, jeigu nukentėjęs asmuo pagal įstatymą pageidauja gauti pagalbą ir sutinka, kad 

pagalbos teikimo tikslu šie asmens duomenys būtų perduoti. Tokiu būdu ne visi atvejai 

apie nukentėjusius yra perduodami Nevyriausybinėms organizacijoms ir ne visi gauna 

pagalbą.  

7. Suteikti galimybę gauti ilgesnius ir esant poreikiui pakartotinius lietuvių kalbos kursus, 

kad Trečiųjų šalių piliečiai galėtų išmokti kalbą ir integruotis  ne tik į darbo rinką, bet ir 

patirtų kuo mažesnę socialinę atskirtį. 

8. Skatinti nebijoti pranešti apie piktnaudžiavimą darbe. Valstybinės darbo inspekcijos 

kasmet gauna vis daugiau pranešimų dėl galimo išnaudojimo darbo vietoje, tačiau kalbinti 

ekspertai tikina, kad šis skaičius neparodo tikrojo problemos masto.  

9. Trūksta informacijos apie laisvas darbo vietas užsienio kalba. Imigrantams arba 

prieglobsčio gavėjams norint susirasti arba keisti darbą susiduriama su iššūkiais ieškant 

šios informacijos ne lietuvių kalba.  

10. Trečiųjų šalių piliečių išnaudojimas darbo vietoje. Į Lietuvą atvykę asmenys tampa 

pažeidžiami galimam darbdavio piktnaudžiavimui. Valstybinės darbo inspekcijos 

duomenimis dažniausiai pasitaikanti problema - darbo vieta neatitinka žadėtų sąlygų, 

nemokamas žadėtas atlyginimas, atvykstantys neretai nežino, jei dirba nelegaliai. 

11. Švietimo sistema Lietuvoje buvo kuriama vienalytei visuomenei, todėl mokyklos iš esmės 

nėra pasiruošusios priimti Trečiųjų šalių piliečių vaikų, neturi bazinės, jų poreikius 
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atliepiančios infrastruktūros, mokyklose trūksta sistemos, leidžiančios profesionaliai 

įvertinti užsienyje įgytų vaiko žinių kokybę, veiksmingai spręsti dėl kalbinio barjero, 

dvikalbystės ir daugiakalbystės kylančias integracijos į švietimo sistemą problemas, 

švietimo įstaigose dirbančių specialistų tarpkultūrinės kompetencijos žinios yra ribotos, 

nepritaikytos spręsti Trečiųjų šalių piliečių vaikų integracijos iššūkių švietimo sistemoje 

konkrečiai ir daugumos visuomenėje apskritai, mokytojams trūksta darbo su Trečiųjų 

šalių piliečių vaikais žinių ir patirties. Bendros, pažeidžiamų moksleivių paramai skirtos 

priemonės ne visuomet įvertina specifinius naujai atvykusių vaikų poreikius, o netaikant 

tikslinių integracijos politikos priemonių skirtinguose ugdymo lygmenyse Trečiųjų šalių 

piliečių vaikai rizikuoja atsilikti nuo savo bendramokslių. Trečiųjų šalių piliečių vaikams 

kyla akultūracijos problemų, kurios daro neigiamą poveikį akademiniams pasiekimams;  

12. Nemokamas medicinos paslaugas trečiųjų šalių piliečiai gali gauti tik tuomet, jei jie yra 

apdrausti privalomuoju arba savanorišku draudimu, tačiau atvykę iš Trečiųjų šalių piliečiai 

dėl integracijos sunkumų, ne visada gali patys susimokėti už medicinines paslaugas arba 

ne visada darbas būna legalus. 

13. Viena svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos krypčių teisinės sistemos 

reformos teisėtvarkos ir vidaus politikos srityje – įgyvendinti radikalias nusikalstamumo 

prevencijos ir kontrolės priemones, t. y. kompleksiškai šalinti šių reiškinių priežastis, 

modernizuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemas, remti 

Nevyriausybinių organizacijų veiklą, ardyti nusikalstamų struktūrų, kurios verčiasi 

prekyba žmonėmis ir prostitucijos organizavimu, vaikų prievartos ir komercinio 

išnaudojimo organizavimu, tinklus. Nepaisant to, Vyriausybė ne visiems pasiūlymams ir 

pokyčiams pritaria, kas yra susiję su prekybos žmonėmis/ prostitucijos sritimis. 
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