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Project Newsletter
KYR skatina stiprinti migrantų ir vietos specialistų kompetencijas
migrantų darbo teisės klausimais

Darbo teisė ir socialinė apsauga yra vietinių gyventojų natūraliai priimamas dalykas, tačiau į šalį dirbti
atvykstantiems kitų šalių piliečiams, nesusipažinusiems su nacionaliniais šalies įstatymais ir
reikalavimais, gali kilti sunkumų. Siekdami padėti migrantams šioje sudėtingoje situacijoje ir pagerinti
jų socialinę įtrauktį, partneriai iš Islandijos, Ispanijos, Lietuvos, Austrijos ir Kipro sukūrė mentoryste
grįsto mokymo programą, taip pat parengė informacinę medžiagą darbo teisės klausimais: trumpus
video ir detalesnę tekstinę informaciją.

Visi 5 partneriai parengė informacinę medžiagą keliomis kalbomis apie savo šalies nacionalinę
sistemą, skirtą įvairioms migrantų grupėms. T.y. informacinė/dalomoji medžiaga ir informaciniai
filmukai toliau išvardintomis temomis, kuriuos galima rasti projekto svetainėje.
Darbo sutartys
Sveikatos priežiūra ir draudimas
Minimalus darbo užmokestis, mokesčiai ir mokėjimo išlaidos
Profesinės sąjungos ir kitos paramos organizacijos
Darbo sąlygos ir saugumo standartai
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Baigiamoji konferencija Islandijoje 2021 m. spalio 20 d.
Spalio 20 d. 13–16 val. Islandijos laiku Reikjavike įvyks baigiamoji tarptautinė projekto ŽINOK SAVO
TEISES konferencija. Konferencijoje dalyvaus visi projekto partneriai.
Ta proga partneriai susitiks Islandijos nacionaliniame muziejuje, Sudurgata 101 Reikjavike, ir pristatys
projekto rezultatus suinteresuotai publikai ir įvairių organizacijų atstovams.
Jei norite renginyje dalyvauti internetu, registruokitės e-paštu elva@einurd.is. Atkreipkite dėmesį, kad
konferencija vyks 15–18 CET arba 16–19 EEST/ Lietuvos laiku.

Projekto partneriai džiaugsis jūsų dalyvavimu.
Lietuvoje KYR baigiamasis sklaidos renginys vyko rugsėjo 9 dieną.
Daugiau informacijos rasite projekto svetainėje https://kyr.lpf.lt/
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