Lietuvos demografijos forumas:
ar vėl tapsime 3 milijonų šalimi?
Laikas | 2018 m. birželio 21 d.
Vieta | MKIC Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius
Forumo programa:
08:30 – 09:00 | Dalyvių registracija
09:00 – 09:25 | Įžanginis žodis. Vyriausybės planų ir darbų pristatymas.
•
•
•

Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 m. strategija:
pagrindinės kryptys
Kaip įgyvendinti strategiją: veiksmų planas
Viešosios konsultacijos rezultatai ir įžvalgos

Deividas Matulionis
LR Vyriausybės kanclerio
pirmasis pavaduotojas

I DALIS: MIGRACIJA
09:25 – 10:35 | Pranešimai migracijos tema
Tyrimo „Lietuvių migracijos priežastys“ pristatymas
•
•

Dr. Ilona Strumickienė

Ekonominės ir neekonominės migracijos priežastys
Migrantų tipai: ieškoti savęs, užsidirbti ar pabėgti?

Jaunimo migracija. Kelionė į vieną pusę ar į abi?
•
•
•

VDU Lietuvių išeivijos
institutas, tyrimo
bendraautorė
Laura Bačinskienė

Jaunimo migracijos stūmos ir traukos veiksniai
Vidinės migracijos paskatos (remiantis užsienio šalių patirtimi)
Kokį jaunimą galime išlaikyti arba pritraukti gyventi Lietuvoje?

Ar gali valstybė ir ar reikia planuoti migraciją?

Politikos tyrimų ir
analizės instituto tyrėja

Dalius Gedvilas
Lietuvos pramonininkų
konfederacijos
viceprezidentas

Klausimai – atsakymai

Visi pranešėjai

10:35 – 11:15 | Paskatos migruoti: Lenkijos patirtis

Prof. Anne White

•
•
•

Dviguba migracija: kodėl nepavyksta sulaikyti grįžusiųjų?
Socialinių tinklų įtaka migracijos procesams
Migracijos poveikis šalies iš kurios migruojama visuomenei

UCL School of Slavonic
and East European
Studies (SSEES)

Pranešimas vyks anglų kalba su sinchroninio vertimo galimybe.
11:15 – 11:30 | Kavos pertrauka
11:30 – 12:30 | Viešoji konsultacija – teminės diskusijos
Forumo svečiai kviečiami pasirinkti vieną iš šių temų:
1) Ar Lietuvos darbo rinka
pajėgi sulaikyti išvykstančius
ir priimti grįžtančiuosius?

2) Emocinė migracija: kas
lemia požiūrį į gyvenimą
Lietuvoje ir užsienyje?

1

3) Kad grįžti būtų lengviau:
žmogiškųjų išteklių
pritraukimo politika

12:30 – 13:30 | Pietūs

II DALIS: ŠEIMA IR VYRESNIO AMŽIAUS ASMENYS
13:30 – 14:00 | Darbo rinkos perspektyvos demografinių pokyčių kontekste
•
•
•

Prof. Boguslavas
Gruževskis

Kaip pasikeis darbo rinkos ištekliai ir užimtumas?
Su kokiais iššūkiais susidursime visuomenei senstant?
Demografinių problemų sprendimas per imigraciją ir šeimos politikos
formavimą

Lietuvos socialinių tyrimų
centro Darbo rinkos
tyrimų instituto vadovas

14:00 – 14:30 | Pranešimas bus patvirtintas

Rasa Žemaitė
Nacionalinis aktyvių
mamų sambūris

14:30 – 15:00 | Vyresnio amžiaus darbuotojai: patirtis, atsakomybė ir lojalumas

Ramunė Bindokienė
Intersurgical personalo
skyriaus vadovė

15:00 – 15:15 | Kavos pertrauka
15:15 – 16:30 | Viešoji konsultacija – teminės diskusijos
Forumo svečiai kviečiami pasirinkti vieną iš šių temų:
1) Šeimos gerovė ir paslaugos
šeimai: ikimokyklinio
amžiaus vaikų atvejis

2) Šeimos gerovė ir paslaugos
šeimai: mokyklinio amžiaus
vaikų atvejis

3) Darbo ir dalyvavimo
visuomeniniame gyvenime
galimybės vyresnio amžiaus
asmenims

16:30 – 16:50 | Forumo rezultatų apibendrinimas
16:50 – 17:00 | Padėka ir baigiamasis žodis

KVIEČIAME REGISTRUOTIS (SPAUSTI ČIA)
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