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Lietuva

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas dalyvauja formuojant, koordinuojant ir įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką ryšių su užsienio lietuviais srityje ir koordinuoja Globalios Lietuvos
programos įgyvendinimą.
„Globalios Lietuvos“ programa
Tikslas – telkti Lietuvos diasporą bendrai veiklai Lietuvos labui.
„Globalios Lietuvos“ idėjos įgyvendinimo sėkmė – tautos ir valstybės pastangos bei partnerystė. Siekiama, kad
išvykusieji neprarastų ir stiprintų tarpusavio bei politinius, ekonominius, mokslo, kultūrinius ryšius su Lietuva, garsintų
jos vardą, puoselėtų lietuvybę, savo žiniomis, patirtimi ir darbais prisidėtų prie valstybės stiprinimo ir pažangos. Ši
vertybinė nuostata įtvirtinta valstybės ir jos diasporos santykius įprasminančioje „Globalios Lietuvos“ programoje, kurios
įgyvendinime dalyvauja valstybės institucijos ir įstaigos, Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje, užsienio lietuvių
organizacijos įvairiuose kraštuose, Lietuvoje registruotos asociacijos ar viešosios įstaigos. Už „Globalios Lietuvos“
programos įgyvendinimą kasmet atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
„Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimui numatyti asignavimai 2016 m.
(iš viso suplanuota skirti 3,4 mln. Eur)
Tautinio tapatumo
išlaikymas

Įsitraukimo į LT
viešąjį gyvenimą
skatinimas

ŠMM – 1 701 tūkst. Eur
URM – 241 tūkst. Eur
SADM – 47 tūkst. Eur

URM –38 tūkst. Eur
KM – 116 tūkst. Eur
ŠMM – 27 tūkst. Eur
LVAT – 6 tūkst. Eur

Ryšių su LT
stiprinimas, grįžimo
į LT skatinimas

Jungiančios
komunikacinės
erdvės kūrimas

URM – 24 tūkst. Eur
SADM – 10 tūkst. Eur
ŠMM – 174 tūkst. Eur

LRT – 926 tūkst. Eur

URM remiami projektai
iniciatyvos, renginiai
ekonomikos sr. (su ŪM)

URM vykdomi
tyrimai, apklausos
apie UL SADM
poreikius

LRT tyrimas apie UL
skirto TV kanalo
žiūrimumą ir kokybę

URM projektai, skirti
UL įtraukti į inform.
apie LT sklaidą

KM ir URM remiama
veikla, susijusi su LT
kultūros paveldo
užsienyje išsaugojimu

URM , SADM ir SAM
informacijos sklaidos
priemonės

Transliacijos per
palydovinį kanalą ir
kabelinę TV

ŪM ir URM leidiniai,
kita informacija apie
Lietuvą

Apmokamas kultūros
specialistų darbas ULO

LVAT remiama veikla,
susijusi su UL archyvų
tvarkymu ir išsaugojimu

SADM remiamos
psichologinės
konsultacijos
grįžtantiesiems

Internetu
transliuojamų
programų kokybės
perdavimo gerinimas

Informacijos apie LT
diasporos veiklą
sklaida Lietuvoje

Dėmesys ULO
kompetencijų
stiprinimui

URM remiamos
iniciatyvos, skirtos UL
įsitraukimui į įv. sričių
LT viešąjį gyvenimą

URM remiamos ULO
veiklos, informacinė
medžiaga ir atributika

SADM remiamos UL
jaunimo iniciatyvos,
projektai

Formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
įstaigų veikla užsienyje

Mokslininkų ryšių
stiprinimas
Globalios LT idėjos
kultūros srityje sklaida

Bendros iniciatyvos,
projektai su LT
savivaldybėmis
URM remiamos
jaunimo stažuotės,
praktika LT
ŠMM remiamos UL
studijos Lietuvos
aukštosiose m-klose

Prisidėjimas prie
LT žinomumo ir
patrauklumo
URM – 27 tūkst. Eur
ŪM – 14 tūkst. Eur

Specialios laidos
diasporai apie
Lietuvą ir Lietuvai
apie diasporą

Trumpiniai:
ULO – užsienio lietuvių organizacijos
UL – užsienio lietuviai
LT – Lietuva

„Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų ir kitų partnerių informacija ir teikiamos galimybės
 Internetinis leidinys: „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ (www.socmin.lt), nemokamai platinami Lietuvą
pristatantys leidiniai
 Informacija užsienio lietuviams pagal švietimo sritis (www.smm.lt)
 Sveikatos apsaugos ministerijos informacija (www.sam.lt)
 Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija (www.vrk.lt)
 Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (www.lrt.lt)
 Lietuvos kultūros tarybos vykdomi konkursai paramai skirti (www.ltkt.lt)
 Migracijos informacijos centro Vilniaus biuro administruojamas portalas www.renkuosilietuva.lt – vieno langelio
principu teikiama susisteminta informacija į Lietuvą ketinantiems grįžti ar jau grįžusiesiems tautiečiams.



Stažuočių/praktikų/mentorystės programos: „Kurk Lietuvai“ (www.kurklt.lt), „LT Big Brother“
(www.ltbigbrother.com), „Talentai Lietuvai“ - unikali stažuočių Lietuvos įmonėse programa, skirta užsienyje
studijas baigusiems lietuviams (www.stazuokis.lt), PLJS praktika (www.pljs.org), Lietuvių išeivijos studentų
stažuotės (www.stazuote.com), Pasaulio lietuvių stažuočių programa (www.vdu.lt), Užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklos konkursai (www.jrd.lt)
 Psichologinės konsultacijos internetu esantiems svetur ir sugrįžusiems -VšĮ „Gera būsena“ (www.psyvirtual.lt)
 Užsienio lietuvius vienijančios skėtinės organizacijos: Pasaulio lietuvių bendruomenė (www.plbe.org), VšĮ
„Global Lithuanian Leaders“ (http://www.lithuanianleaders.org), Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (www.pljs.lt).
Užsienio reikalų ministerijos veikla
Užsienio reikalų ministerija, koordinuodama „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą, palaiko bei stiprina ryšius su
užsienio lietuviais, juos vienijančiomis organizacijomis ir institucijomis bei Lietuvos diasporos profesionalais.
Projektinė veikla – 2016 m. URM visiškai arba iš dalies finansavo 177 užsienio lietuvių organizacijų ir Lietuvos
diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais vykdomus projektus ir 6 Lietuvoje registruotų asociacijų ir viešųjų
įstaigų projektus.
Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimas
Paraiškas gali teikti užsienio lietuvių organizacijos ir jų padaliniai, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigos.
Sprendimą dėl projektų dalinio finansavimo priima iš įvairių institucijų sudaryta komisija.
Informacija apie paraiškų teikimo tvarką, 2016 m. konkursą ir rezultatus skelbiama: www.urm.lt -> Globali Lietuva ->
Užsienio lietuvių organizacijoms -> Užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektų finansavimas.

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių kartu su Lietuvos diaspora vykdomų projektų rėmimas
Diplomatinės atstovybės yra arčiausiai bendruomenių ir organizacijų, su jomis planuoja bendrus lietuvišką tapatybę ir
bendradarbiavimą stiprinančius bei Lietuvą garsinančius projektus.
Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos, susijusios su „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimu, projektų
rėmimas
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruotos asociacijos ir viešosios įstaigos. Informacija apie paraiškų teikimo tvarką
kasmet skelbiama www.urm.lt.
Parama lietuviškos tapatybės stiprinimo veiklai ir Užsienio lietuvių
organizacijų aprūpinimas tautine atributika
Organizuojamas kultūros ir meno darbuotojų siuntimas į užsienio lietuvių
organizacijas ir kultūros įstaigas. Rengiami kvalifikacijos kėlimo seminarai
užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų atstovams. Skatinamos bendros
Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų iniciatyvos, projektai.
2016 m. užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu,
paremta 42 valstybėse. Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos medžiaga apie
Lietuvą, tautine atributika. Kiekvienais metais skiriamas projektinis finansavimas, Lietuvos visuomenei pristatoma
užsienio lietuvių organizacijų veikla, teikiama informacija apie renginius ir šventes.
Tyrimai ir apklausos
Prioritetinės „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo priemonės ir diasporos politika formuojama atsižvelgiant į
kasmet atliekamus užsienio lietuvių tyrimus ir apklausas, atskleidžiančias apklaustųjų nuostatas ir poreikius:
 Kasmet atliekama užsienio lietuvių nuomonės apklausa apie jų būklę ir poreikius“ (www.urm.lt);
 Organizuojami susitikimai ir diskusijos su diasporos srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio mokslininkais.
Užsienio lietuviams aktualios informacijos sklaida
Užsienio reikalų ministerijos internetinėje svetainėje www.urm.lt -> Globali Lietuva -> Aktualu pateikiama naujausia ir
svarbiausia Užsienio lietuvių departamento informacija.
Socialinė žiniasklaida
„Globali Lietuva – Global Lithuania“ – veikia Užsienio lietuvių departamento sukurta ir
administruojama paskyra socialiniame tinkle Facebook (2016 m. pabaigoje turėjo 6780 sekėjų). Tai
erdvė, skirta bendrauti Lietuvos diasporai ir visiems, kuriems įdomu, kaip ir kuo gyvena lietuviai
visame pasaulyje. Čia skelbiama įvairių Lietuvos institucijų aktuali informacija, užsienio lietuvių
organizacijų žinios apie jų veiklą. Facebook paskyroje taip pat diskutuojama aktualiomis temomis.

