Maribor, 19. 11. 2018

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO V MEDIJIH!

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja za obvladovanje
vplivov transnacionalnih migracij mladih (YOUMIG)
Zavod Mariborska razvojna agencija bo v sredo, 21. novembra in četrtek, 22. novembra 2018,
gostil mednarodno projektno partnerstvo projekta YOUMIG, kjer bo več kot 50 udeležencev
iz 8. držav Podonavja (Avstrije, Bolgarije, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške, Srbije in
seveda Slovenije) spremljalo potek izvajanja projektnih aktivnosti.
V okviru projekta so partnerji že pripravili lokalne analize stanja, kjer so ugotovili, kaj se na
področju mednarodnih migracij mladih dogaja v posameznem lokalnem okolju – v primeru
Slovenije je to območje Mestne občine Maribor. Trenutno pa se zaključujejo pilotne
aktivnosti, s katerimi želijo partnerji premostiti vrzeli, ki so se izpostavile v lokalnih analizah.
Tako smo v Mariboru pripravili spletni portal: http://LifeHackMaribor.si, kjer je na-enemmestu moč najti pomembne in vsakodnevno koristne informacije za življenje v Mariboru, za
tujce prevedeno tudi v vse jezike transnacionalnega območja Podonavja in angleščino, saj so
ciljna skupina projekta prav mladi iz teh držav (Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Črne Gore, Hrvaške, Madžarske, Moldavije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije,
Srbije in Ukrajine).
Prav tako v Mariboru pilotno izvajamo podporo mladim migrantom na področju
samozaposlovanja v okviru programa CWMB Youmig, na lokaciji Pobreška cesta 20.
Tudi drugi partnerji bodo predstavili pilotne aktivnosti, ki se od lokalne skupnosti do lokalne
skupnosti močno razlikujejo, saj v projektu sodelujejo mesta, kot sta: Kanjiža (Srbija) in Sfântu
Gheorghe (Romunija), od koder se mladi množično izseljujejo, mesta kot je Gradec (Avstrija),
kamor se mladi množično priseljujejo ter mesta, podobna Mariboru, kot je Rača (del Bratislave
na Slovaškem), ki beležijo tako priliv kot odliv mladih.
Ob tem pa se v projektu pripravljajo tudi indikatorji, s pomočjo katerih bo mogoče kakovostno
spremljati in upravljati z migracijami mladih v lokalnih skupnostih in bodo primerljivi na
mednarodnem nivoju.

Slika: spletni portal http://LifeHackMaribor.si
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mag. Borut Jurišić, 040 852 313

