Maribor, 9.3.2018

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO V MEDIJIH!

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja za obvladovanje
vplivov transnacionalnih migracij mladih (YOUMIG)
Mariborska razvojna agencija je v četrtek, 8. marca 2018, gostila 2. lokalni forum projekta
YOUMIG z naslovom: MLADI MIGRANTI V MARIBORU.
Lokalni forum v okviru projekta YOUMIG je namenjen povezovanju organizacij in inštitucij,
ki se ob svojem vsakdanjem delu srečujejo s tujci. Tako so se foruma, na katerem so bili prisotni
tako mediji kot migranti, udeležili zlasti deležniki s področja migracij. Prisotni so bili:
predstavniki Mestne občine Maribor, Centra za socialno delo Maribor, Andragoškega zavoda
Maribor, Upravne enote Maribor, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU),
Zavoda za zaposlovanje – območna enota Maribor, Mladinsko kulturnega centra Maribor; kjer
so ob podpori projektnega partnerja Inštituta za ekonomsko raziskovanje, predstavniki
Mariborske razvojne agencije predstavili študijo: Transnacionalne migracije mladih v
Mariboru: procesi, učinki in izzivi; ter aktivnosti, ki se bodo na lokalnem nivoju odvijale
tekom projekta Skupna točka za migrante in Coworking prostor za mlade migrante.
Študija, ki je vključevala poglobljene intervjuje s sedemnajstimi relevantnimi organizacijami
za delo z migranti in štirinajstimi migranti in je vključevala analizo podatkov, je zlasti pokazala,
da so na področju migracij predvsem sledeče potrebe, katere so potrdili tudi prisotni na forumu:
• dvig kapacitet osebja, ki dela z migranti – zlasti na področju komunikacije in jezikovnih
kompetenc;
• posredovanje specifičnih informacij, ki jih migranti potrebujejo v administrativnih
postopkih;
• vzpostavitev podpornega okolja za mlade migrante s ciljem spodbujanja
samozaposlovanja;
• izboljšanje odnosa lokalnega prebivalstva do migrantov.
Od tega je v okviru projekta mogoče zagotoviti podporo zlasti pri (1) posredovanju specifičnih
informacij, ki jih migranti potrebujejo v administrativnih postopkih. V ta namen je MRA
pripravila načrt za pripravo točke Vse-na-enem-mestu za mlade migrante, ki bo povezala
delovanje info točk, ki so jih deležniki že vzpostavili v okviru svojih pristojnosti in
zagotavljanje transparentnosti korakov, ki jih morajo izvesti migranti tekom postopka
vključevanja v družbo. Tako se bodo vsi deležniki povezali s ciljem ponujanja vnaprejšnjih
informacij, kar bo zmanjšalo čakanje na različnih uradih. Zagotovljena pa bo tudi jezikovna
podpora za najpogostejše jezike migrantov. MRA bo (2) vzpostavila tudi podporno okolje za
mlade migrante, in sicer s ciljem spodbujanja samozaposlovanja. V ta namen je MRA pripravila
program Spodbujanje podjetniških potencialov mladih migrantov Podonavja, ki se bo
izvajal v prostorih poslovne stavbe MRA, na lokaciji Pobreška cesta 20. V prvi vrsti bodo

prostori omogočili nemoteno delo v produktivnem in stimulativnem okolju, brez potrebe po
najemu pisarne in s tem povezanih stroškov v prvi fazi razvoja samostojnega podjetniškega
delovanja, kjer bodo mladi migranti pridobivali znanja in podjetniške kompetence, spoznavali
osnove podjetniške kulture in zakonodaje v Sloveniji ter pridobili na jezikovnih kompetencah.

Foto MRA (2. lokalni forum projekta YOUMIG: MLADI MIGRANTI V MARIBORU)
Kontakt za dodatna novinarska vprašanja:
mag. Borut Jurišić, 040852313

