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VITAJTE V PROJEKTE YOUMIG... OSLAVUJE SVOJE PRVÉ VÝROČIE!
Maďarský štatistický úrad ● Mestská časť Szeged
Maďarsko ● Mesto Graz, Rakúsko ● Inštitút pre
ekonomický výskum, Slovinsko ● Rumunský inštitút pre
výskum národnostných menšín ● Mestská časť Sfantu
Gheorghe, Rumunsko ● Národný štatistický inštitút,
Bulharsko ● Mestská časť Burgas, Bulharsko ● Mestská
časť Bratislava–Rača, Slovensko ● Štatistický úrad
Srbskej republiky ● Inštitút sociálnych vied, Srbsko ●
Mestská časť Kanjiza, Srbsko ● Univerzita Viedeň,
Rakúsko ● Leibnizov inštitút pre východné
a juhovýchodné európske štúdiá, Nemecko ● Mariborská
výskumná agentúra, Slovinsko ● Infostat, Slovensko

Projekt YOUMIG úspešne vstúpil v januári 2018 do druhého roka riešenia. Výskum problémov migrácie
mládeže na miestnej úrovni zamestnával medzinárodné pracovné skupiny vedcov a štatistikov po celý rok
2017. Partnerské pracovné mítingy sa konali v Budapešti (marec 2017), v Belehrade (júl 2017) a v
Regensburgu (november 2017). V poradí štvrtý sa uskutoční v máji 2018 vo Viedni.
SAMOSPRÁVA V RAČI SA VYSLOVILA ZA ZLEPŠENIE EVIDENCIE MLADÝCH MIGRANTOV
Reportáž TV Bratislava nájdete tu:

Lokálni partneri v Szegede (Maďarsko), Maribore
(Slovinsko), Sfantu Gheorge (Rumunsko), Burgase
(Bulharsko), Bratislave-Rači (Slovensko), Kanjizi
(Srbsko) a Grazi (Rakúsko) vo svojich mestách
usporiadali
stretnutia
miestnych
obyvateľov
a zainteresovaných strán tzv. Migračné fóra, ktoré
zapojili do diskusie o kľúčových otázkach migrácie
mladých v ich meste. Migračné fórum v Bratislave-Rači
diskutovalo o možnostiach samosprávy získavať a
uchovávať informácie o pohybe mladých migrantov
v Rači. Z debaty vyplynula potreba zlepšiť dátové
zdroje, harmonizáciu údajov o migrantoch ako aj
nevyhnutnosť legislatívnych úprav v tejto oblasti.

KONCEPČNÝ RÁMEC PRE ŠTÚDIUM MIGRÁCIE MLADÝCH V DUNAJSKOM REGIÓNE
Migrácia mladých sa vo všeobecnosti nelíši od migrácie v iných vekových skupinách.
Okrem vzdelania a pracovných dôvodov túto vekovú skupinu motivuje k migrácii aj
túžba spoznávať iné krajiny. Koncepčný rámec pre štúdium migrácie mladých v
Dunajskom regióne definuje príslušné pojmy, objasňuje základné koncepty a ich
potenciál z vedeckého hľadiska. Pracovný dokument ponúka typológiu migrácie
mládeže, relevantnú pre klasifikáciu migrácie v prípadových štúdiách projektu
YOUMIG. S revidovanou verziou "push and pull modelu" a perspektívy špecifickej pre
životný cyklus sa autori snažia vysvetliť všetky faktory migrácie na mikro-, mezo- i
makroúrovni. Čítaj viac..

7 LOKÁLNYCH PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
Analýzy všetkých lokálnych partnerov nájdete tu.
Rozsiahly výskum vo všetkých siedmich partnerských mestách
v minulom roku vyústil do siedmich "Local status quo
analyses". Komplexné prípadové štúdie na miestnej úrovni
predstavujú základy výskumu projektu YOUMIG. V spolupráci
s INFOSTAT-om vypracovala Rača rozsiahlu syntetickú štúdiu.
Okrem zhodnotenia demografického vývoja na lokálnej i
národnej úrovni prezentuje štúdia výsledky kvalitatívneho
výskumu, zameraného na cieľovú skupinu mladých migrantov.
Štúdia hodnotí dostupnosť a použiteľnosť zdrojov dát a
identifikuje dátové medzery na lokálnej úrovni. Miestnej
samospráve umožní vypracovať lokálnu stratégiu založenú na
poznatkoch o dopadoch prisťahovalectva, emigrácie a návratu
mladých ľudí do Rače.
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RAČA
NAVŠTÍVILA BRNO EXPAT CENTRE
Jednou z aktivít miestnych partnerov projektu sú
študijné návštevy iných miest podľa vlastného výberu.
Ich cieľom je záujem o metódy a miestne poznatky danej obce, týkajúce sa riešení na zlepšenie portfólií služieb
miestnych samospráv. Traja členovia tímu Bratislava-Rača navštívili Brno Expat centre- kontaktného miesta pre
odborníkov zo zahraničia a ich rodiny, ktorí žijú a pracujú v Brne. Centrum v úzkej spolupráci s magistrátom mesta Brno
pomáha cudzincom s integráciou do spoločnosti a poskytuje bezplatné poradenstvo. Obe inštitúcie prevádzkujú
služby „One Stop Shopu“, kontaktného miesta, ktoré by pre cudzincov žijúcich v Rači chcela zriadiť aj MČ Bratislava –
Rača. Prevádzka služieb OSS je jedným z cieľov projektu YOUMIG. Viac o výsledkoch a priebehu návštevy sa dozviete tu:
MIGRANTI A MIGRÁCIA V BRATISLAVE - RAČI

Infostat
spracoval
charakteristiky
migračných tokov mladých z a do
mestskej časti Bratislava-Rača. Mladí
migranti
(15-34
rokov)
predstavujú
najdôležitejšiu migračnú zložku v Rači.
Okrem Slovenska majú v Rači trvalý pobyt
občania 23 krajín sveta. Najčastejšie sú to
štátni
občania
Vietnamu,
Česka
a Rumunska. Rovnako tieto krajiny patria
medzi najčastejšie zahraničné miesta
narodenia obyvateľov. Medzi mladými
migrantmi v Rači prevládajú slobodné
osoby. U žien dôležité postavenie majú aj
vydaté migrantky. Na migračných pohyboch
v Rači sa podieľajú najmä mladé osoby
s vyšším vzdelaním. Ženy s vysokoškolským
vzdelaním tvoria takmer polovicu a u mužov
sú to približne štyria migranti z desiatich.
Zdroj údajov ŠúSR.

ONLINE KONTAKTY A INFORMÁCIE:
www.infostat.sk ■ www.raca.sk/projektyoumig ■ www.interregdanube.eu/approved-projects/youmig

