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 Hlavní partneri projektu 

Projekt  YOUMIG 

KONTAKTY A  INFORMÁCIE 

Domovská stránka projektu 
http://interreg-danube.eu/youmig 
https://www.facebook.com/youmigproject/  
 
Informácie o projekte v slovenskom 
jazyku 
http://infostat.sk 
https://www.facebook.com/infostat.sk 

 

http://interreg-danube.eu/youmig
https://www.facebook.com/youmigproject/
http://infostat.sk/


 

PROJEKT   YOUMIG   V  SKRATKE 

Celý názov YOUMIG Zlepšenie inštitucionálnych 

kapacít a podpora spolupráce pri riešení vplyvov 

nadnárodnej migrácie mladých  

Zahájenie     01.01.2017    Koniec    30.06.2019 

Rozpočet     2 718 853 EUR  

Výzva 1 priorita 4   Dobre spravovaný dunajský 

región  

Špecifický cieľ 4.1. Zlepšiť inštitucionálne kapacity 

pre  riešenie významných spoločenských výziev  

 

 

VÝSTUPY  Z  PROJEKTU 

 

  Fassmann et al. (2018)  

Koncepčný rámec  

v Pracovnom  dokumente 1  

                  Kiss (2019)  Migrácia mladých a vývoj  

v Pracovnom  dokumente 2  

Skoglund–Csányi(2019)  Kvantitatívne analýzy  

v Pracovnom  dokumente 3  

              Soltész (2019)  Politické analýzy  

v Pracovnom  dokumente 4  

  Stropnik–Kump (2018)  Zbierka dobrých riešení  

Skoglund–Csányi(2018)  Hodnotiaca správa 

o indikátoroch migrácie 

mladých 

 Németh–Gruber (2019)  Porovnávacie profily 

migrácie  

 Potočnik-Blažić (2019)  Správy o kontaktných 

miestach OSS 

YOUMIG lokálni experti 7 lokálnych Status quo 

analýz  

YOUMIG lokálni experti 7 správ o pilotných 

projektoch  

 YOUMIG partnerstvo  7 lokálnych stratégií a Data 

Toolkit  

YOUMIG výskumníci  7 národných politických 

odporúčaní  

 
VÝSTUPY NÁJDETE  NA STRÁNKACH  
 

http://www.interreg-danube.eu/youmig/outputs 

http://www.infostat.sk/výstupyadokumenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEDALI    O    PROJEKTE ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infostat a jeho prínos pre YOUMIG 

Infostat aktívne participoval na takmer všetkých 

kľúčových aktivitách projektu. Išlo predovšetkým o 

oblasť tvorby dátových súborov, vývoja nových a 

vylepšených indikátorov migrácie mladých, 

konštrukciu populačných prognóz partnerských 

miest, ako aj otázky týkajúce sa konštrukcie MLG 

schém, z nich vyplývajúcich politických 

odporúčaní. Bol lídrom šiesteho pracovného balíčka 

a zodpovedal za tvorbu lokálnych stratégií a ich 

komplexného Data toolkitu. Nemenej dôležitá bola 

tiež úloha Infostatupri koordinácii pracovných 

stretnutí, prezentácií výsledkov projektu, ako aj 

odborných školení a workshopov pre pracovníkov 

partnerskej municipality – mestskej časti Bratislava-

Rača. 

 

Benefity projektu  

pre mestskú časť Bratislava – Rača 
 

Počas trvania projektu pracovníci MČ Rača získali 

cenné skúsenosti o téme migrácie mladých v rámci 

Európskej hospodárskej oblasti v Dunajskom 

regióne. V rámci projektu miestny úrad testoval 

fungovanie kontaktného bodu, tzv. „One-Stop-

Shop“ – pre občanov zo zahraničia pre jednoduchšiu 

komunikáciu s úradom. Do prevádzky sme uviedli 

webovú stránku mestskej časti v anglickom jazyku. V 

spolupráci s odborníkmi Univerzity Komenského sme 

spustili pilotný program pre zlepšenie jazykových 

zručností dospelých migrantov žijúcich v Rači. Veľký 

prínosom pre mestskú časť bude aj Data Toolkit  

vytvorený INFOSTATOM, ktorý poslúži ako 

neoceniteľný nástroj pre prognózy počtu a 

zloženia obyvateľov mestskej časti. Kvalitatívne a 

kvantitatívne výstupy poslúžia pri plánovaní kapacít 

materských a základných škôl, zariadení sociálnej 

služby a pod. 

 

„Prostredníctvom 

komplexného hodnotenia 

lokálne dostupných 

ukazovateľov projekt 

identifikoval nedostatky 

merania miestnych výziev a 

navrhol a otestoval nové 

alebo zlepšené ukazovatele 

migrácie mladých.“ 

 

Zoltán Csányi, 

tematický expert 

 

http://www.interreg-danube.eu/youmig/outputs
http://www.infostat.sk/výstupyadokumenty

