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Maďarský šta s cký úrad ● Mestská časť Szeged 

Maďarsko ● Mesto Graz, Rakúsko ● Inš tút pre 

ekonomický výskum, Slovinsko ● Rumunský inš -

tút pre výskum národnostných menšín ● Mestská 

časť Sfantu Gheorghe, Rumunsko ● Národný šta-

s cký inš tút, Bulharsko ● Mestská časť Burgas, 

Bulharsko ● Mestská časť Bra slava–Rača,  

Slovensko ● Infostat,  Slovensko ● Šta s cký 

úrad Srbskej republiky ● Inš tút sociálnych vied, 

Srbsko ● Mestská časť Kanjiza, Srbsko ● Univerzi-

ta Viedeň, Rakúsko ● Leibnizov inš tút pre vý-

chodné a juhovýchodné európske štúdiá, Nemec-

ko ● Mariborská výskumná agentúra, Slovinsko ●  

Projekt YOUMIG úspešne vstúpil v januári 2018 do druhého roka riešenia. Migrácia mladých na miestnej 
úrovni bola v centre diskusií medzinárodných pracovných skupín vedcov a šta s kov ôsmich európskych 
krajín. Počas májového mí ngu vo Viedni sa okrem iného pozornosť venovala vývoju indikátorov 
umožňujúcich analyzovanie procesu migrácie mladých osôb, zhodnoteniu možnos  využi a „dobrých 
skúsenos “ a analýze medzinárodných kooperačných schém. 

 

Mladí ľudia zo Slovenska v posledných 
rokoch odchádzajú žiť predovšetkým 
do Nemecka, Rakúska a Veľkej 
Británie. Na Slovensko naopak 
smerujú predovšetkým osoby z Česka, 
Rumunska a Ukrajiny.  Medzi mladými 
cudzincami v Bra slave - Rača 
dominujú najmä osoby z Vietnamu, 
Česka a Rumunska.  Ide častejšie o 
mužov, slobodné osoby a osoby so 
stredoškolským vzdelaním.  

 KAM ODCHÁDZAJÚ ŽIŤ MLADÍ SLOVÁCI?    

stretnu e partnerov projektu v slovinskom Maribore a ďalšie zaujímavé témy..  V    2018.  

ĎALŠIE VYDANIE PRINESIE: októbrové migračné fórum v Rači, študijné návštevy v Szegede a v Rači, novembrové 

Youmig 



Mestská časť BRATISLAVA – RAČA v severne položenej čas  
Bra slavy je známa svojou vidieckou atmosférou a kľudným 
spoločenským životom. V porovnaní s celou populáciou je 
počet nových mladých imigrantov vo veku 15 – 34 rokov v 
Rači pomerne vysoký. Ich prítomnosť kladie nároky na  
poskytovanie bývania a služieb v tejto mestskej čas . Zo 
zahraničia sem dlhodobo prichádza žiť stále viac mladých 
mužov ako žien. Väčšina žien má vyšší druh vzdelania a mnohí 
mladí imigran  sú slobodní. Väčšina cudzincov žijúcich v Rači 
sem prišla ešte pred rokom 1989 najmä z Čiech.  

 
Niektorí síce získali slovenské občianstvo, ale mnohí si 
ponechali české. Okrem nich sú to ešte Vietnamci, Rumuni 
a Bulhari, patriaci k top 5 krajinám cudzincov s inou štátnou 
príslušnosťou, žijúci v Rači. Počet obyvateľov vietnamskej 
národnos  sa zvýšil za posledných 6 rokov z 54 na 136. 
V rokoch 2011 až 2017 vzrástol počet cudzincov narodených 
v Rači o 53% (na 1303 osôb). Zhruba 500 osôb z toho sa 
narodilo v Českej republike, s ktorou Slovensko v minulos  
tvorilo jeden štát, avšak nárast predstavujú cudzinci, ktorí nie 
sú českej národnos .  

ŽIVOT MLADÝCH MIGRANTOV V RAČI  

V snahe pomôcť mladým cudzincom nájsť v Rači nový 
domov a umožniť im účasť na živote v rámci miestnej 
komunity zriadila samospráva v MČ Rača v rámci riešenia 
medzinárodného projektu YOUMIG  one – stop- shop (OSS) 
– bezplatný poradenský servis. Rača sa tak stala prvým 
miestom v Bra slave s poradenským centrom pre cudzincov 
a kľúčovým partnerom  miestnych podnikov pri komunikácii 
s cudzincami. OSS poskytuje služby a informácie 
o slovenskom  zdravotnom systéme  a zdravotnom poistení, 
o podmienkach a pravidlách pobytu cudzincov na 
Slovensku, dôchodkovom a právnom systéme, trhu 
s nehnuteľnosťami, pracovnom trhu a možnos ach ďalšieho 
vrátane jazykového vzdelávania, a ďalšie. Cieľom je rozvinúť 
komunikáciu, sociálne začleniť a akceptovať kultúrnu 
inakosť (mladých) cudzincov. OSS je otvorený v pondelok, 

v stredu a v piatok na adrese 
Kubačova 21, 831 06 
Bra slava. Cudzinci sa môžu 
informovať telefonicky +421
(2)4911 2411, +421(2)4911 
2412 alebo mailom  
info@raca.sk.  Virtuálny OSS 
bude čoskoro dostupný na 
anglickej stránke domovskej 
adresy: www.raca.sk. Jej 
obsah bol navrhnutý podľa 
štúdií „Best prac ses“ 
pripravených v projekte 
YOUMIG a vychádza zo 
skúsenos  samospráv zapojených do projektu. 

ONE- STOP- SHOP FUNGUJE VĎAKA PROJEKTU YOUMIG OD MÁJA V RAČI 

ONLINE KONTAKTY 
●  www.infostat.sk            ●  www.raca.sk/projekt-youmig           ● www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig 

Naši ľubľanskí kolegovia z Inš tútu pre hospodársky výskum (Slovinsko) vypracovali v rámci riešenia projektu dokument 
European and global good prac ce collec on of relevant services and ac ons linked to youth migra on pre domovské i cieľové 
krajiny migrácie. Lokálnym partnerom projektu poskytuje súbor dobrých riešení pre zavedenie pilotného projektu vo svojej 
komunite. Pri jej tvorbe autori prihliadali najmä na osvedčené riešenia odporúčané modelom UNESCO, ktoré charakterizujú 
najmä inova vnosť, odlišný (pozi vny) prístup a dopady, udržateľný efekt a potenciál využi a v iných krajinách. Napriek 
existencii mnohých podobných projektov zbierka ponúka lokálnym partnerom YOUMIG len e riešenia, ktoré možno 
primerane využiť u mladých migrantov. Zbierku nájdete na stránkach projektu YOUMIG  na tomto linku.  

EURÓPSKA A GLOBÁLNA ZBIERKA DOBRÝCH RIEŠENÍ V OBLASTI SLUŽIEB ZAMERANÝCH NA MIGRÁCIU MLADÝCH 


