
 

INFOSTAT – Inštitút informatiky PROJEKTOVÍ PARTNERI

ź Maďarský centrálny štatistický úrad

ź Mesto Szeged, Maďarsko
ź Mesto  Graz, Rakúsko
ź Inštitút pre ekonomický výskum, 

Slovinsko
ź Rumunský inštitút pre výskum 

národnostných menšín, Rumunsko
ź Mesto Sfantu Gheorghe, Rumunsko
ź Bulharský národný štatistický 

inštitút, Bulharsko
ź Mesto Burgas, Bulharsko
ź Mestská časť Bratislava-Rača,  

Slovensko
ź Štatistický úrad Srbskej republiky, 

Srbsko
ź Inštitút pre sociálne vedy, Srbsko
ź Mesto  Kanjiza, Srbsko

    

    

ź Univerzita Viedeň, Rakúsko
ź Leibnizov inštitút pre východné 

a juhovýchodné európske štúdiá, 
Nemecko

ź Mariborská rozvojová agentúra, 
Slovinsko

ź INFOSTAT – Inštitút informatiky 
a štatistiky, Slovensko

    

ź Štatistika, Rakúsko
ź Mesto Karlsruhe, Nemecko
ź Federálny inštitút pre výskum 

populácie, Nemecko

 

    

Projekt  je spolu�nancovaný Európskou úniou z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
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Zlepšenie inštitucionálnych kapacít 
a podpora spolupráce pri riešení 
vplyvu nadnárodnej migrácie 
mladých ľudí
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CIELE

Mladí ľudia v mnohých krajinách sú 
v pohybe. Migrujú za prácou, 
vzdelaním, lepším životom... Keď 
odídu, vrátia sa? Ak sa vrátia, zostanú 
vo svojej krajine? Ako dlho?
YOUMIG sa snaží pomôcť obciam 
vyrovnať sa s novými problémami, 
ktoré prináša migrácia mladých.

VÝSTUPY

Výskumné ústavy, univerzity, štatistické úrady a orgány miestnej 
správy z ôsmich krajín (Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Nemecko, 
Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko) sa spojili v rámci tohto 
partnerského projektu.

ź Aplikácia vedeckých prístupov na pochopenie fenoménu 
migrácie mladých.

ź Zhromažďovanie vstupných informácií od mladých 
migrantov a sociálnych poskytovateľov o hlavných 
problémoch.

ź Spolupráca vedcov, miestnych orgánov a činiteľov 
s rozhodovacími právomocami pri identi�kácii potrieb 
v oblasti údajov a nedostatkov v službách spojených 
s migráciou mladých.

ź Tvorba lokálnych populačných prognóz o budúcom 
vývoji.

ź Organizovanie návštev medzi mestami s podobnými 
pro�lmi migrácie. 

ź Vytvorenie referenčnej základne vedomostí.
ź Navrhovanie a testovanie pilotných postupov.

   

   

   

   

ź Vykonávať nadnárodný výskum so zameraním na vplyvy 
migrácie mladých  na lokálnej úrovni.

ź Pomôcť analyzovať a vysvetliť fakty o migračne 
podmienených sociálnych a demogra�ckých trendoch 
a trendoch na trhu práce

ź Pomôcť mestám a obciam vyrovnať sa s každodennými 
aj novými situáciami, s ktorými sa stretávajú v dôsledku  
migrácie mladých.

ź Prepojiť poznatky výskumu s cieľmi  lokálneho rozvoja, 
ktoré umožnia zlepšiť nastavenie, efektívnosť a adresnosť 
politík.

    

   
   

   

   

   

ź Teoretický rámec a komunitný pohľad na otázky spojené 
s migráciou osôb vo veku  15 - 34 rokov.

ź Analýza životných cyklov a zmien  v živote mladých ľudí 
zasiahnutých migráciou.

   

[ANALÝZY]

ź Zhromažďovanie a doplnenie chýbajúcich  údajov 
relevantných k fenoménu migrácie mladých.

ź Školenia na  pomoc pri využívaní a poskytovaní údajov.
ź Vytváranie nových komplexných údajov vhodných na 

meranie migrácie mladých.

[KVALITNEJŠIE  DÁTA]

ź Jedno kontaktné miesto zamerané na potreby lokálnej 
úrovne počas celého roka.

ź Spustenie pilotných projektov s cieľom nájsť najlepšie 
postupy pre miestne služby na zvládnutie migrácie 
mladých.

   

   

[LOKÁLNE SLUŽBY]

ź Odporúčania na prehĺbenie lokálnych stratégií pre 
konkrétne sektory.

ź Zlepšovanie spolupráce medzi miestnou samosprávou 
a rozhodovacími orgánmi.

   

   

[STRATÉGIA]

ź Odskúšaný pilotný projekt  môže  byť pre komunity 
užitočný aj po jeho skončení.

ź Pilotné projekty pomáhajú ďalším komunitám 
s podobnými potrebami.

ź YOUMIG umožňuje zdieľať poznatky s ďalšími projektmi.

   [UDRŽATEĽNOSŤ]

Domovská stránka projektu:
http://interreg-danube.eu/youmig

Trvanie projektu:
Január 2017 - Jún 2019

ÚLOHY INFOSTATu v projekte YOUMIG

Okrem priebežného plnenia čiastkových úloh  je INFOSTAT 
v projekte zodpovedný za: 
ź podrobné analýzy vývoja základných komponent 

demogra�ckého vývoja partnerských miest projektu 
YOUMIG,

ź de�novanie vplyvu migrácie na populačný vývoj 
partnerských  miest projektu YOUMIG,

ź konštrukciu lokálnych populačných prognóz partnerských 
miest projektu YOUMIG.

INFOSTAT riadi 6. pracovný blok, zameraný  na lokálne 
stratégie a rámce spolupráce  v kontexte migrácie mladých.
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