Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių,
skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose
valstybėse, projektų konkurso nuostatų
1 priedas
UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ
PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI KITOSE VALSTYBĖSE,
PROJEKTŲ KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS FORMA
1. Projekto pavadinimas
Prekybos žmonėmis prevencija Italijos lietuvių bendruomenėje: ILP klubo informacinis pagalbos
langelis ,,Tu – ne viena(s)“
Projekto rengėjo (rengėjų) duomenys
(– juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas, telefonai, elektroninio pašto adresas, banko
sąskaita;
Projekto rengėjas - Italijos lietuvių profesionalų klubas, vadovė dr. Simona Crisafulli, Italija,
el.paštas ilpklubas@lithuanianleaders.org, tel.nr. +393662449043.
Italijos lietuvių bendruomenė (Comunita’ lituana in Italia), adresas Via Casalmonferrato 20,
Roma 00182, Italy / pirmininkė Elzė Di Meglio, Via Casalmonferrato 20, IT-00182 Roma, Italija
Banko sąskaitos nr. IT45H0200803284000103242321
Gavėjas: Comunità lituana in Italia
Bankas: UniCredit
SWIFT: UNCRITMMXXX
– projekto rengėjo kvalifikacija, organizaciniai gebėjimai ir (arba) projektų administravimo
patirtis).
ILP klubas įsisteigė tik 2020 m., bet klubo nariai, priklausantys Italijos lietuvių bendruomenei,
vien 2020 metais įgyvendino šiuos projektus, kuriuos finansavo ŠMSM – Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija ir URM – Užsienio reikalų ministerija. Išsamesnė informacija apie šiuos
projektus pasiekiama jų interneto svetainėse:
1. Pasaulio lituanistinių mokyklų ir jų šeimų sąskrydžio “Draugystės tiltas – Gintaro keliu į
Amžinąjį miestą“ parengiamieji darbai – projekto vykdytojas: Elzė Di Meglio (Italijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, ILP klubo narė) / Roma.
2. “Mokslo metų pradžios šventė su tautodailės dirbtuvėmis: susipažinkime su lietuviškomis
ornamentų tradicijomis drožyboje“ (Turinas, Roma, Toskana) – projekto vykdytojas: Aurelija
Orlova / Turinas (ILP klubo bendraįkūrėja ir valdybos narė) .
3. Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečio ir Konstitucijos dienos paminėjimui skirtas
Italijos lietuvių suvažiavimas Sicilijoje: ,,30 lietuviškų įspaudų Italijoje“ – projekto vykdytojas:
dr. Simona Crisafulli (ILP klubo bendraįkūrėja ir prezidentė) / Itala, Sicilija.
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2021 metų projektai, kuriuos finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Amerikos
lietuvių fondas ir Užsienio reikalų ministerija:
1. „Lietuviška Italija“ – projekto vykdytojas: Aurelija Orlova (ILP klubo bendraįkūrėja ir
valdybos narė) / Turinas
2. „Italijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė
leidyba“ – projekto vykdytojas: Elzė Di Meglio (Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, ILP
klubo narė) / Roma.
3. „Visuotinis Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas, skirtas puoselėti senąsias lietuvių
tautos tradicijas, supažindinti ir gilinti Lietuvos istorijos pažinimą, ryšių su Italija suvokimą ir
svarbą“ – projekto vykdytojas: Karinė Amirjan – Lučkė / Apulija ir Bazilikata (ILP klubo narė ir
Apulijos regiono koordinatorė).
2. Esamos situacijos (problemos) analizė užsienio valstybėje (valstybėse), kurioje (kuriose)
bus įgyvendinamas Projektas (iki 300 žodžių)
(– nurodoma konkreti sprendžiama problema, problema formuluojama tiksliai ir konkrečiai (t. y.
taip, kad ją galima būtų patikrinti);
Italijoje, 2019 m. duomenimis, oficialiai gyvena 5505 lietuviai. Iš jų vyrai sudaro beveik 20 %
lietuvių Italijoje populiacijos, o moterys – net 80 proc. Taigi, tiek oficialiai yra asmenų, Lietuvos
piliečių, nurodžiusių Italiją kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Nežinoma, kiek šioje šalyje
gyvena registruotos vietos Italijoje nenurodžiusių Lietuvos piliečių.
Šioje didelėje šalyje esančių piliečių socialinė ir ekonominė situacija yra skirtinga, priklauso nuo
regionų, ne visi yra susikūrę patogų ir saugų gyvenimą, kaip rodo kai kurių bendruomenės narių
asmeninės istorijos ar spaudoje išgirstami faktai, dalis tautiečių yra rizikos grupėje – laikas nuo
laiko pasigirsta apie nelegaliai dirbančius tautiečius, prostitucijos tinkle esančius asmenis ar
nužudytus bei nužudžiusius lietuvius. Vis dažniau sužinome apie smurtą artimoje aplinkoje
patiriančias moteris.
Blogiausia, kad situacija yra tokia neapibrėžta, jog nėra jokių realių duomenų apie tai, kiek
Italijoje yra skriaudžiamų ar išnaudojamų Lietuvos piliečių, nežinoma ir kokios pagalbos
konkrečiai jiems reikia. Italijoje iki šiol nebuvo jokios apčiuopiamos, konkrečios informacinės
pagalbos tokiems asmenims. Dabar žinoma apie pavienius asmenis, bet mastas, esant tinkamam
informaciniam švietimui, išryškėtų per laiką.
Galbūt, aukos net nežino savo situacijos sudėtingumo, nežino savo teisių ar kur galėtų kreiptis
pagalbos. Todėl Italijos lietuvių profesionalų klubas, kurių nariais yra ir specialų išsilavinimą
įgijusių teisininkų, socialinių edukatorių, socialinių tyrėjų, žurnalistų, komunikacijos specialistų,
psichologų, mato itin aktualią būtinybę sukurti Italijoje gyvenantiems lietuviams informacinę,
prevencinę priemonę - langelį ,,Tu – ne viena(s)“. Bendradarbiaujant su Italijos lietuvių naujienų
portalu, www.itlietuviai.it, bus sukurta speciali rubrika, kurioje bet kuris suinteresuotas asmuo
bet kuriuo laiku ir neribotai turėtų galimybę surasti jam aktualios informacijos bei, kai kuriais
atvejais, pasikonsultuoti dėl savo problemos su srities ekspertu. Atitinkamai, įvairių informacinių
priemonių (pavyzdžiui, ilgai išliekančių prevencinių, informacinių straipsnių pavidalu) bei
nuotolinio seminaro ir jo metu sukurto vaizdo įrašo pagalba, ši informacija būtų prieinama
platesniam suinteresuotojų ratui. Taip pat numatoma atlikti nedidelės apimties socialinį tyrimą,
kuriuo būtų galima atskleisti vyraujančias tendencijas, susijusias su nuostatomis dėl skirtingų
prekybai žmonėmis priskiriamų formų tautiečių tarpe. Svarstoma tyrime apklausti bent 100
Italijoje gyvenančių lietuvių (arba bent 6 proc. lietuvių populiacijos Italijoje, kad būtų išpildytas
rezultatų validumo ir pritaikomumo populiacijai reikalavimas), o tyrimo rezultatus pristatyti
straipsnio pavidalu.

– nurodomas problemos mastas (pateikiami duomenys, kiek ir kokių gyventojų grupių, teritorinių
vienetų apima problema užsienio valstybėje (valstybėse);
Praėjus jau 21 metams po to, kai Sicilijoje, Palerme vykusioje JTO konferencijoje buvo sudaryta
konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, Italijoje situacija ne itin gerėja. Toje
pačioje konvencijoje rašoma, jog prekyba žmonėmis apima ,,prostituciją ir kitas seksualinio
išnaudojimo formas, prievartinį darbą, surakinimą ir vergystę, kai kuriais atvejais – prekybą
organais, bei kitas, dar nežinomas žmonių išnaudojimo formas“. Rašoma, jog ES 2017-2018 m.
prekybos žmonėmis aukų buvo daugiau nei dvidešimt šeši tūkstančiai. Net 72 % iš jų – moterys ir
merginos (dauguma – net 60 % iš jų – tapo seksualinio išnaudojimo aukomis), tarp penkių
labiausiai paveiktų Europos Sąjungos šalių – ir Italija.
Italijoje – daugiausiai ES, net 4100 asmenų, įtariamų prekyba žmonėmis, kuriems vykdomi
tyrimai ir kurių aukos – daugiausiai iš Nigerijos ir Rytų Europos valstybių. Bylose dažnai
minimas ,,lover boy“ reiškinys, kai, pažadėję geresnį gyvenimą skurdžiau gyvenančioms
merginoms ir moterims iš Rytų Europos, vyrai vėliau jas įtraukia į prostitucijos Italijoje tinklą.
Aukšti vaikų išnaudojimo skaičiai. Pagal Save the children Italijos ataskaitą, net 29,8 %
išnaudotojų – Sicilijoje, 14,3 % - Ligūrijoje, 13,7 % - Pjemontės, 9,3 % - Kampanijos regionuose.
Daugiau nei pusę išnaudojamų vaikų yra iš Rumunijos. (Šaltinis: De Lorenzo D. [2020 11 28]. Il
traffico di esseri umani in Europa è ancora un problema
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/11/28/traffico-esseri-umani-europa/?refresh_ce=)
– nurodoma, kaip problema daro įtaką užsienio lietuvių bendruomenei konkrečioje užsienio
valstybėje;
Į Italiją didžiausias srautas prekybos žmonėmis aukų atvyksta iš Nigerijos, Rytų Europos ir
Balkanų valstybių. Rytų Europos valstybėse prekiautojų žmonėmis aukos būna vaikų namų
auklėtinės, suviliotos ,,lover boy“ pažadų.
Jau keletą metų Italijoje veikia Save the children Italia inicijuotos programos ,,Vie d’Uscita”,
,,Civico zero“, ,,Helpline minori Migranti“. (Šaltinis. TRATTA E SFRUTTAMENTO IN
ITALIA: IN CRESCITA LO SFRUTTAMENTO SESSUALE. [2019 07 25].
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tratta-e-sfruttamento-italia-crescita-lo-sfruttamentosessuale)
Taigi, yra kai kurių pagalbą ar prevenciją nukentėjusiems teikiančių programų Italijoje
gyvenantiems, visgi, kol kas, nėra specializuotų, tikslinių, viešai prieinamų pagalbos ar
prevencijos priemonių skirtų būtent mūsų tautiečiams Italijoje. Trūksta net ir oficialios statistikos,
kiek Italijoje yra nukentėjusių ar galinčių būti priskiriamų ,,prekybos žmonėmis“ grupei. Tokios
informacijos neturi ir Lietuvos Respublikos ambasada Italijai ir Maltai, kalbama tik apie
pavienius, ne visada tiesiogiai, o iš išorės kalbų pobūdžiu pasiekiančius atvejus.
Atlikus viešai prieinamų informacinių šaltinių italų kalba apie Italijoje gyvenančius lietuvius
analizę, paaiškėjo, jog dažniausiai minima – žmogžudysčių ir / ar smurto artimoje aplinkoje,
prostitucijos, žmonių nelegalaus darbo problemos.
– apibūdinamas problemos pastovumas (pateikiami duomenys, parodantys, kaip ilgai trunka šis
reiškinys (egzistuoja problema), kurio prevencijai skiriamas projektas).
Nuo 2008 m. iki 2021 m., remiantis tik viešai internete prieinamais spaudos šaltiniais, Italijoje
nužudytos mažiausiai trys moterys, identifikuojamos kaip lietuvės (viena iš jų – striptizo šokėja),
mažiausiai dvi nubaustos už žmogžudystę ginant artimą ar ginantis. Moteržudystės (it.
femminicidio) – gana jautrus ir pakankamai aktualus Italijai reiškinys. Taip pat aptinkama keletą
straipsnių apie suimtas narkotikus pardavinėjančias lietuves prostitutes. Paieškos sistemoje
įvedus itališkai ,,lietuvė prostitutė“, galima rasti įvairiausių pasiūlymų skirtinguose miestuose
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(pvz., Turine, Romoje, Milane, Bolonijoje, Riminyje, Veronoje, Ravenoje ir pan.).
Aptinkama straipsnių apie nelegaliai dirbančius ar išnaudojamus tautiečius. Nubausti darbdaviai,
nelegaliai naktiniame klube įdarbinę daugiau žmonių, tarp kurių – lietuvės.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lapėnaitė D. [2021 02 19].
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2021/02/19/news/lemtinga-pazintis-su-italu-talentingoslietuves-gyvenima-paverte-pragaru-18349088/
Lapėnaitė D. [2020 12 16]. Italijos lietuvės drama: dviejų sūnų šypsenos slepia sunkią dalią.
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2020/12/16/news/italijos-lietuves-drama-dvieju-sunusypsenos-slepia-sunkia-dalia-17457892
Budrytė N. Italiją drebinančiame prievartavimo skandale – žvilgsniai į Lietuvą: į milijonieriaus pinkles
pakliuvo ir lietuvaitė [2021 03 27] https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/03/28/news/italijadrebinanciame-prievartavimo-skandale-zvilgsniai-i-lietuva-i-milijonieriaus-pinkles-pakliuvo-ir-lietuvaite18793455/
Uccisa da overdose Indagini sul corpo [2012 04 17].
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2012/04/17/news/uccisa-da-overdose-indagini-sulcorpo-1.4381604
https://www.statoquotidiano.it/24/10/2011/vasto-cremato-corpo-lituana-uccisa-ancora-in-carcere-43enne-dilucera/59563/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/310059/donna-uccisa-a-vasto-fermato-convivente43enne-di-lucera.html
http://www.tgmax.it/vasto-uccisa-a-coltellate-fermato-convivente/
Uccise la giovane ballerina lituana Adesso vuole uno 'sconto' di pena
https://www.lanazione.it/montecatini/2009/07/14/205260-uccise_giovane_ballerina_lituana.shtml
Ballerina uccise convivente, per i giudici "incapace di calibrare bene come difendersi".
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/ballerina-uccide-compagno-1.2323872
Uccise il convivente, portata in carcere. https://primapavia.it/cronaca/uccise-il-convivente-portata-incarcere/
Arrestata donna lituana ricercata per omicidio nel cosentino 25 GIUGNO 2012,
http://www.cn24tv.it/news/50040/arrestata-donna-lituana-ricercata-per-omicidio-nel-cosentino.html
Salerno. Picchia e rapina una prostituta lituana. https://www.positanonews.it/2013/06/salerno-picchia-erapina-una-prostituta-lituana/69612/
Senegalese violenta una 26enne nella Bergamasca: incastrato dal Dna
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/senegalese-violenta-26enne-nel-bergamasco-incastrato-dna1733284.html
Il giovane, che in precedenza aveva tentato di aggredire una prostituta lituana, è stato incastrato dalle analisi
compiute dai Ris di Parma.
Prostituta arrotonda spacciando droga: arrestata [2012 08 01] https://www.altarimini.it/News48870prostituta-arrotonda-spacciando-droga-arrestata.php
Rimini, prostituta e spacciatrice di eroina in manette. „Prostituta e 'schiava' dell'eroina arrestata per
spaccio“: https://www.riminitoday.it/cronaca/spaccio-eroina-rimini-arrestata-prostituta-lituana.html
FIRENZE: PROSTITUTA E CLIENTE SMETTONO DI LITIGARE PER AGGREDIRE I
CARABINIERI. ARRESTATI. [2015 01 24] https://www.firenzepost.it/2015/01/24/firenze-prostituta-ecliente-smettono-di-litigare-per-aggredire-i-carabinieri-arrestati/
LAVORO NERO IN PROVINCIA DI PESCARA: VIOLAZIONI IN 40% CONTROLLI E 67
LAVORATORI IRREGOLARI SCOPERTI [2019 09 30]. https://www.pescarapost.it/economia/lavoronero-provincia-pescara-controlli-guardia-finanza-bilancio-estate-2019/143196/
GUARDIA DI FINANZA POPOLI SCOPRE 12 LAVORATORI IN NERO
https://www.abruzzoinvideo.tv/guardia-di-finanza-popoli-scopre-12-lavoratori-in-nero__a32006.html

3. Projekto tikslas ir uždaviniai (iki 500 žodžių)
(– turi būti aiškiai apibrėžti ir orientuoti į konkrečius rezultatus, sprendžiantys projekto keliamą
problemą, atitinkantys tikslinės projekto grupės specifiką ir poreikius;
Projekto tikslas – sukurti Italijoje gyvenantiems lietuviams prevencinę priemonę prieš prekybą
žmonėmis, šiuolaikinę vergovę ir smurtą - informacinį langelį ,,Tu – ne viena(s)“.

Projekto uždaviniai:
- Sukurti specialią informacinę rubriką ,,Tu – ne viena(s)“ apie prekybą žmonėmis ir
šiuolaikinę vergovę www.itlietuviai.it portale;
- Naudojantis išorės ekspertų pagalba suorganizuoti 2 nuotolinius mokymus Italijoje
gyvenantiems lietuviams apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę;
- Parengti 3 straipsnius lietuvių kalba ir bent vieną straipsnį italų kalba;
- Paruošti ir įgyvendinti nedidelės apimties tyrimą, atskleidžiantį Italijoje gyvenančių
tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio.
– 2–3 sakiniais aprašomas kiekvieno uždavinio turinys).
1) Bendradarbiaujant su Italijos lietuvių naujienų portalu, www.itlietuviai.it, bus sukurta
speciali rubrika, kurioje bet kuris suinteresuotas asmuo bet kuriuo laiku ir neribotai turėtų
galimybę surasti jam aktualios informacijos bei, kai kuriais atvejais, galbūt,
pasikonsultuoti dėl savo problemos su srities ekspertu.
2) Dviejų nuotolinių mokymų metu ekspertų bus paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis ir
šiuolaikinė vergovė, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų požymiai, į ką reikia
atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia
pagalba teikiama prekybos žmonėmis bei šiuolaikinės vergovės aukoms ir kur kreiptis
pagalbos. Kiekvienuose mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 30 užsienio lietuvių
bendruomenės narių ar Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Italijoje. Nuotolinių
mokymų įrašai bus viešinami;
3) Bus parengti trys analitiniai ar informaciniai straipsniai prekybos žmonėmis ir
šiuolaikinės vergovės tematika. Numatoma, jog bus parengtas bent vienas prevencinis
informacinis straipsnis apie prekybos žmonėmis sampratą ir 21-ojo amžiaus vergystę ,
vienas – apie informacinį langelį ir vykusius seminarus, vienas galėtų būti susijęs su
Italijos lietuvių nuostatomi. Taip pat bus parengtas vienas informacinis straipsnis italų
kalba apie projektą, jo eigą ar jo rezultatus.
4) Numatoma atlikti nedidelės apimties socialinį tyrimą, kuriuo būtų galima atskleisti
vyraujančias tendencijas, susijusias su nuostatomis dėl skirtingų prekybai žmonėmis
priskiriamų formų tautiečių tarpe. Svarstoma tyrime apklausti bent 100 Italijoje
gyvenančių lietuvių (arba bent 6 proc. lietuvių populiacijos Italijoje, kad būtų išpildytas
rezultatų validumo ir pritaikomumo populiacijai reikalavimas), o tyrimo rezultatus
pristatyti straipsnio pavidalu.
5. Projekto prevencinės priemonės (iki 500 žodžių)
(– nurodoma, kokiomis prevencinėmis priemonėmis bus sprendžiama iškelta problema ir kaip
jomis bus pasiektas iškeltas tikslas ir uždaviniai;
Prevencinės priemonės:
1. www.itlietuviai.it portale sukurta speciali informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis,
šiuolaikinę vergovę ir smurtą ,,Tu – ne viena(s)“;
2. 2 nuotoliniai mokymai Italijoje gyvenantiems lietuviams apie prekybą žmonėmis ir
šiuolaikinę vergovę;
3. 3 straipsniai lietuvių kalba ir bent 1 straipsnis italų kalba;
4. Paruoštas ir įgyvendintas nedidelės apimties tyrimas, atskleidžiantis Italijoje gyvenančių
tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio.
– nurodoma kiekvienos prevencinės priemonės įgyvendinimo trukmė (pradžios ir pabaigos
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datos), įgyvendinimo vieta ir tikslinė grupė, kuriai skirta prevencinė priemonė).
1. Rubrika, kurioje bus talpinami straipsniai ir nuotolinių mokymų videoįrašai, pradedama
kurti po sutarties su konkurso rengėjais pasirašymo ir turinys pildomas iki projekto
įgyvendinimo pabaigos likus bent dviem savaitėms, t.y., iki 2021 m. lapkričio 16 d.);
tačiau vėliau, ir projektui pasibaigus, rubrikos turinys bus pildomas, atnaujinamas,
išlaikant projekto tęstinumo idėją. Įgyvendinimo vieta – Italija. Tikslinė grupė – Italijoje
gyvenantys ar planuojantys į ją vykti gyventi lietuviai;
2. Du 3 val. trukmės kiekvienas nuotoliniai mokymai vyks 2021 m. rugsėjo ir spalio
mėnesiais, lektoriai – kviestiniai, savo sričių ekspertai. Įgyvendinimo vieta – Italija.
Tikslinė grupė – Italijoje gyvenantys lietuviai, ne mažiau, nei trisdešimt asmenų viename
seminare;
3. 3 straipsniai lietuvių kalba ir bent 1 straipsnis italų kalba pradedami rengti po sutarties su
konkurso rengėjais pasirašymo ir rašomi per visą projekto laikotarpį, iki projekto
įgyvendinimo pabaigos likus bent dviem savaitėms, t.y., iki 2021 m. lapkričio 16 d.
Įgyvendinimo vieta – Italija. Tikslinė straipsnių lietuvių kalba grupė – Italijoje
gyvenantys lietuviai (ITLB nariai, ILP klubo nariai, nepriklausantys jokiomis
organizacijoms pavieniai asmenys, skaitantys www.itlietuviai.it naujienų portalą ar
socialinių tinklų naudotojai), numatoma šiais straipsniais pasiekti kuo daugiau auditorijos;
4. Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės
reiškinio atskleidžiančio tyrimo etapai:
a) 1 etapas – tyrimo problemos pagrindimas ir tyrimo klausimyno konstravimas bei
imties identifikavimas (per 1,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo);
b) 2 etapas – apklausos internetu vykdymas (per 3 mėn. po pirmojo etapo baigties);
c) 3 etapas – duomenų paruošimas ir analizė (1 mėn. po antrojo etapo baigties);
d) 4 etapas - tyrimo ataskaitos ruošimas ir tyrimo rezultatų pristatymas (t.y., straipsnio
spaudai ruošimas) (2 mėn.).

6. Projekto įgyvendinimo trukmė
(nurodoma projekto pradžios data, projekto tarpinių rezultatų pristatymo data ir numatoma
projekto pabaigos data (data nurodoma metų, mėnesio ir dienos formatu).
Nežinant konkurso laimėtojų paskelbimo ir sutarties pasirašymo datos, šiuo metu planuojama
projektą pradėti 2021 06 01.
Projekto tarpinių rezultatų pristatymo data – 2021 09 30.
Projekto pabaigos data – 2021 12 01.
Projekto įgyvendinimo ataskaita su finansiniais dokumentais VRM bus pateikta iki 2021 12 07.

7. Projekto vykdytojai, partneriai ir rėmėjai
(– vykdytojo, partnerio ar rėmėjo pavadinimas, adresas, telefonai, elektroninio pašto adresas;
Projekto vykdytojas - Italijos lietuvių profesionalų klubas, vadovė dr. Simona Crisafulli, Italija.
el.paštas ilpklubas@lithuanianleaders.org, tel.nr. +393662449043.
Italijos lietuvių bendruomenė (Comunita’ lituana in Italia), adresas Via Casalmonferrato 20,
Roma 00182, Italy / pirmininkė Elzė Di Meglio, Via Casalmonferrato 20, IT-00182 Roma, Italija
PARTNERIAI:

Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino
Respublikai ir Libijai, Nuolatinė atstovybė prie JT maisto ir žemės ūkio organizacijos.
Ambasadorius Ričardas Šlepavičius.
Adresas: Via Vittoria Colonna, 1 00193 Rome, Lazio, Italy.
El.pašto adresas amb.it@urm.lt,
tel. Nr. +39 06 855 9052
Italijos lietuvių naujienų portalas www.itlietuviai.it. Redaktorė Neringa Budrytė,
El.pašto adresas: INFO@ITLIETUVIAI.IT
tel. nr. +39 340 219 6005
– 2–3 sakiniais nurodomos kiekvieno vykdytojo, partnerio ar rėmėjo funkcijos projekte).
ILP klubas, kaip projekto vykdytojas, bus atsakingas už visų projekto veiklų įgyvendinimą ir
sėkmingą baigtį. ILP klubo nariai ir ITLB nariai prisidės savo paslaugomis.
www.itlietuviai.it portalas bus informacinis partneris ir suteiks erdvę specialiai informacinei
rubrikai apie prekybą žmonėmis, šiuolaikinę vergovę ir smurtą ,,Tu – ne viena(s)“.
Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino
Respublikai ir Libijai bus partneris teikiant informaciją, viešinant informaciją, tarpininkaujant,
reikalui esant, su Italijos atsakingomis institucijomis.
8. Projekto rezultatai (iki 300 žodžių).
(– nurodoma, kokių rezultatų pasieks projekto metu įgyvendintos prevencinės priemonės;
1. Kelis tūkstančius nuolatinių skaitytojų turinčiame www.itlietuviai.it portale sukurta
speciali informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis, šiuolaikinę vergovę ir smurtą ,,Tu –
ne viena(s)“ talpins vaizdinę ir raštu informaciją lietuvių kalba apie prekybos žmonėmis,
šiuolaikinės vergovės ir smurto reiškinius, bus pateikta kontaktinė informacija, kur
kreiptis pagalbos, todėl tikimasi, jog pasieks platesnę, bent kelių tūkstančių skaitytojų ar
žiūrovų, Italijoje gyvenančių – ir nebūtinai čia užsiregistravusių – lietuvių auditoriją,
taigi, tikėtina, pasieks ir informacijos labiausiai reikalingus asmenis;
2. 2 nuotoliniai mokymai Italijoje gyvenantiems lietuviams apie prekybą žmonėmis ir
šiuolaikinę vergovę bei smurtą tiesiogiai, seminarų metu, pasieks ne mažiau, nei 60
aktyvių Italijos lietuvių, kurie, tikėtina, priklausys šioms grupėms:
a) Italijos lietuvių bendruomenės nariai ir ypač - apylinkių pirmininkai, ITLB valdybos
nariai (t.y., tie žmonės, kurie yra pirmieji lietuvių kontaktai regionuose, taigi, galintys
būti informacijos apie prekybos žmonėmis ir šiuolaikinę vergiją bei smurtą teikėjai ir,
kas yra labai svarbu, pirmieji ,,tarpininkai“ tarp bendruomenės narių ir kitų institucijų,
jei prireiktų),
b) Italijos lietuvių profesionalų klubo nariai (įvairių sričių ekspertus, kurie – potencialūs
pagalbos teikėjai);
c) Žiniasklaidos ir komunikacijos atstovai (tarkime, www.itlietuviai.it redakcija ir
laisvieji reporteriai, tinklaraštininkai ir kt.) – t.y., tie asmenys, kurie gali informuoti
platesnę visuomenės dalį apie projektą - jo tikslą bei uždavinius, apie langelį ,,Tu- ne
viena(s)“ ar apie prekybos žmonėmis, šiuolaikinės vergijos, smurto reiškinius, atvejus
bei pagalbos būdus,
d) LR Italijoje ambasados darbuotojai – tai yra tie asmenys, kurie, potencialiai, yra
pirmasis valstybės atstovas, į kurį gali kreiptis suinteresuotas asmuo;
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3. 3 straipsniai lietuvių kalba www.itlietuviai.it portale bus skirti Italijoje gyvenantiems
tautiečiams informuoti apie prekybos žmonėmis, šiuolaikinės vergijos, smurto reiškinius,
atvejus bei pagalbos būdus; bent 1 straipsnis italų kalba bus informuojantis apie projektą
ir prekybos žmonėmis formas lietuvių tarpe;
4. Tyrimas, atskleidžiantis Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir
šiuolaikinės vergovės reiškinio, atliktas ekspertų komandos, suteiks dabar nesančios
informacijos apie Italijoje gyvenančių lietuvių nuostatas į tiriamus reiškinius ir, galbūt,
leis susidaryti pirminę nuomonę apie esančią situaciją.
– nurodomi projekto rezultatų įgyvendinimo rodikliai;
1. www.itlietuviai.it portale sukurta speciali informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis,
šiuolaikinę vergovę ir smurtą ,,Tu – ne viena(s)“ -įgyvendinimo rodiklis – veikianti
nuoroda į rubriką;
2. Suorganizuoti 2 nuotoliniai mokymai Italijoje gyvenantiems lietuviams apie prekybą
žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę – rodikliai – dalyvių sąrašai (bent po 30 asmenų
kiekvieno seminaro atveju) ir seminarų videoįrašai;
3. paruošti ir paviešinti 3 straipsniai lietuvių kalba ir bent 1 straipsnis italų kalba apie
projektą bei prekybos žmonėmis, šiuolaikinės vergovės, smurto temomis – bus
pateikiamos aktyvios nuorodos į straipsnius;
4. Nedidelės apimties tyrimo, atskleidžiančio Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl
prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio, rodikliai: a) tyrimo ataskaita (iki
20 psl.) pdf forma ir b) bent vienas straipsnis, pristatantis tyrimo rezultatus.
– nurodomi pokyčiai įgyvendinant projektą;
Italijos lietuvių gausiai skaitomo naujienų portalo www.itlietuviai.it informacinės rubrikos apie
prekybą žmonėmis, šiuolaikinę vergovę ir smurtą ,,Tu – ne viena(s)“, joje numatytų straipsnių,
įkeliamų videoįrašų dėka, Italijos lietuviai turės galimybę sužinoti apie prekybos žmonėmis,
šiuolaikinės vergovės ir smurto reiškinius bei sužinos, kokie galimi pagalbos būdai jų aukoms
Italijoje ir Lietuvoje.
Italijos lietuvių bendruomenės nariai, valdybos nariai ir/ar apylinkių pirmininkai, ILP klubo
nariai, LR ambasados Italijoje darbuotojai, žurnalistai ir/ar komunikacijų ekspertai sužinos, kas
yra prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų
požymiai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti
informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis bei šiuolaikinės vergovės aukoms ir kur
kreiptis pagalbos Lietuvoje ir Italijoje. Sužinoję tai, mokymų dalyviai galės greičiau suteikti
informacinę pagalbą savo bendruomenių nariams. Mokymų videoįrašai bus pasiekiami platesnei
auditorijai, todėl žmonės, kuriems yra pasiekiamas internetas, turės galimybę peržiūrėti aktualią
informaciją ir, būtinybei esant, sužinoti, kur kreiptis pagalbos Italijoje ir Italijoje.
Taigi, išaugs Italijoje gyvenančių asmenų informuotumas ir atsiras precedentas realios pagalbos
paieškai bei jos suteikimui, taip apsaugant pažeidžiamas tautiečių Italijoje grupes.
– nurodoma projekto rezultatų išliekamoji vertė ir galimas projekto tęstinumas).
Jau nuo pat pradžių yra numatomas projekto tęstinumas: sukurtoje rubrikoje ir ateityje bus
skelbiama aktuali Italijos lietuviams informacija, susijusi su
Projektų rezultatų viešinimas (iki 300 žodžių).
(nurodoma, kaip ir kur bus viešinamas projektas ir jo rezultatai).

Numatyta informacija apie planuojamus renginius dalintis socialiniuose tinkluose, vietinėje
spaudoje italų ir lietuvių kalbomis. Numatoma skleisti informaciją Italijos lietuviams
prieinamuose lietuviškos skaitmeninės spaudos šaltiniuose (pvz., portale www.itlietuviai.lt),
socialiniuose tinkluose, tikslinėse Italijos lietuvių grupėse, tinklaraščiuose, LR Ambasados
Italijos Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino Respublikai ir Libijai paskyrose.
ILP klubo nariai, ITLB vadovybė, ITLB apylinkių atstovai informacija apie straipsnius,
mokymus ir numatytus veiklos žingsnius pristatys savo apylinkių nariams.
10. Kita svarbi su Projektu susijusi informacija (iki 50 žodžių).
(nurodoma kita svarbi papildoma informacija, kuri nebuvo paminėta ankstesnėse formos
grafose)
11. Priedai.
(jei turima, pridedama papildoma medžiaga, pvz.: dokumentai, vizualizacijos, rekomendacijos ir
kt.)
Įkeliami:
- www.itlietuviai.it redaktorės Neringos Budrytės vardu pasirašytas portal www.itlietuviai.it
sutikimas būti informaciniu partneriu
- www.itlietuviai.it portalo savininkės Aurelijos Orlovos sutikimas naudotis portalu projekto
veikloms įgyvendinti.

PROJEKTO TEIKĖJAS:
Italijos lietuvių profesionalų klubas
el.paštas ilpklubas@lithuanianleaders.org, tel.nr. +393662449043
vadovė dr. Simona Crisafulli, _________________________data_____________________
.
Italijos lietuvių bendruomenė (Comunita’ lituana in Italia),
adresas Via Casalmonferrato 20, Roma 00182,
Italija
Pirmininkė Elzė Di Meglio __________________________ data_____________________

