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Projekt YOUMIG sa v januári 2019 dostal do záverečnej 5. periódy riešenia. Koncom roka 2018 rezonovali
v projekte najmä témy týkajúce sa vyhodnocovania small-scale survey súvisiaceho s migráciou mladých,
dokončovaním lokálnych stratégií a politických odporúčaní, vývoja nástroja pre spracovanie
demografických a migračných údajov „Data Toolkit“. Ďalej išlo o vyhodnocovanie lokálnych pilotných
aktivít na podporu integrácie cudzincov a aktivity One-stop-shops. Okrem toho prebiehali intenzívne
diskusie v spojitosti s nastavovaním MLG schém spolupráce a viacúrovňového riadenia pre lepšiu výmenu
informácií a tvorbu politík v oblasti migrácie mladých ľudí. Pre Infostat sa začala posledná etapa prípravy
definitívnej verzie

Data Toolkit pre

lokálnych partnerov projektu YOUMIG.

Aká bude spolupráca inštitúcií v oblasti migrácie mladých?
Začiatkom roka partneri vypracovali a predložili Národné politické odporúčania, ako modely riešenia
spolupráce medzi národnými správnymi orgánmi, štatistickými úradmi, výskumnými inštitúciami a
miestnymi obcami pre lepšie meranie, hodnotenie a riadenie príčin, modelov a vplyvov migrácie mládeže.
Spomedzi indikátorov si Slovensko zvolilo tri: zapojenie mladých migrantov do starostlivosti o seniorov,
neuspokojený dopyt mladých ľudí po sociálnom bývaní a mieru mobility študentov do zahraničia. Pre
podporu a najmä rozvoj jednotných kontaktných centier tzv. One-stop-shops bude potrebné zlepšiť
spoluprácu v oblasti viacúrovňového riadenia a vybudovať na Slovensku nielen sieť efektívnych
propagačných služieb, ale aj lepšie koordinovať získavanie a rozvoj ľudských zdrojov v sektore služieb
zameraných na inkluzívne procesy. Infostat v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rača na základe
predchádzajúcich projektových aktivít a série workshopov na túto tému v 7 krajinách projektu spracoval
Národné politické odporúčania viacúrovňového riadenia týchto oblastí na Slovensku, ktoré môžete nájsť
aj na webstránke Infostatu.

LOKÁLNE STRATÉGIE ZLEPŠOVANIA KAPACÍT RIADENIA A SLUŽIEB SÚVISIACICH S MIGRÁCIOU
MLADÝCH - SKÚSENOSTI SO ZAVEDENÍM OSS V BRATISLAVE –RAČI

Úlohou One-Stop-Shop (OSS) jednotných
kontaktných zákazníckych miest pre služby
mladým migrantom bolo prekonať rad výziev,
ktorým čelia miestne komunity. Išlo napríklad o
nedostatok
spolupráce
medzi
vládnymi
inštitúciami, byrokraciu v službách, komunikačné
ťažkosti, alebo existujúce množstvo inštitúcií
zapojených do integrácie migrantov a ďalšie.
Základným princípom siete OSS centier je, že
klient by sa mal obrátiť len na jeden bod, kde
dostane relevantnú podporu. OSS ako platforma
pre zapojenie zainteresovaných strán pomohla
uľahčiť prístup k úradom verejnej správy a zlepšiť
kvalitu týchto služieb. Cieľovou skupinou v rámci
projektu YOUMIG sú mladé osoby vo veku 15-34
rokov. Ukazuje sa, že z pohľadu dôvodov
migrácie, štrukturálnych charakteristík, ako aj
právneho postavenia ide o rôznorodú skupinu. v
OSS založený v Bratislave-Rači je fyzická kancelária, ktorá má aj svoju virtuálnu podobu na stránkach www.raca.sk. Občania
môžu získať informácie z oblasti administratívnych úkonov súvisiacich s migráciou, aj o podpore dostupnej z miestnej
samosprávy a neformálnych komunitných sietí. Projektoví partneri z Bratislavy-Rače identifikovali a vytvorili pre mladých
migrantov zoznam administratívnych úkonov, ktoré sú v právnej kompetencii mestskej časti. Kancelária OSS zaznamenala
otázky súvisiace s rodinou, manželstvom a narodením dieťaťa, zamestnaním a bývaním migrantov. Snaží sa o zlepšenie
dostupnosti informácií o miestnych pracovných príležitostiach. Pre jeho ďalšie fungovanie boli navrhnuté odporúčania,
uvedené v materiáli MIESTNA STRATÉGIA ZLEPŠOVANIA KAPACÍT RIADENIA A SLUŽIEB SÚVISIACICH S MIGRÁCIOU MLADÝCH,
Bratislava – Rača, Slovensko, Apríl 2019.

INFOSTAT DOKONČIL DATA TOOLKIT
Data Toolkit je užívateľsky prívetivý softvér, ktorý
prezentuje výsledky projektu YOUMIG v zmysle „všetko v
jednom“. Umožňuje obciam samostatne merať a sledovať
lokálne procesy aj po ukončení projektu. Všetky informácie
a údaje o obciach prezentované v Data Toolkit pochádzajú z
výstupov projektu. Základné údaje sú väčšinou
demografické. Navrhnuté a vylepšené indikátory v rámci
projektu YOUMIG sú zamerané na meranie a hodnotenie
migrácie mladých na miestnej úrovni. Hlavné ukazovatele
sa zameriavajú na štyri oblasti: populácia, vzdelávanie, trh
práce a ďalšie (miestne špecifické) témy. Jednotlivé
komponenty a samotné indikátory boli prezentované
pracovníkom MČ Bratislava-Rača pod vedením B. Šprochu
(Infostat) na lokálnom migračnom fóre 8.marca 2019 a
budú prezentované aj na júnovom mítingu partnerov v

Burgase.

POSLEDNÝ MÍTING PARTNEROV V BURGASE. AKÉ SÚ VÍZIE ?
Záverečné pracovné stretnutie partnerov projektu sa uskutoční 12.-13. júna
2019 v bulharskom Burgase. Partneri nielen zhodnotia dosiahnuté výsledky,
ale predstavia aj víziu ďalšej spolupráce a udržateľnosti dosiahnutého
pokroku a jeho význam pre ďalší vývoj migrácie mladých v Dunajskom
regióne. O priebehu a výsledkoch stretnutia budeme informovať slovom aj
obrazom na našej webstránke, aj na stránkach projektu YOUMIG.
KDE NÁS NÁJDETE:
● WWW.INFOSTAT.SK

● WWW.RACA.SK/PROJEKT-YOUMIG

● WWW.INTERREG-DANUBE.EU/APPROVED-PROJECTS/

