TISKOVÁ ZPRÁVA

NOVINKY Z ÚSPĚŠNÉHO SETKÁNÍ V SZÉKESFEHÉRVÁRU
(MAĎARSKO)
Během mezinárodního semináře k projektu Re-Turn v Székesfehérváru
(Maďarsko) diskutovalo přes 30 zástupců z 12 partnerských institucí o
výsledcích úspěšně provedeného středoevropského výzkumu o zpětné migraci
a vypracovalo návrhy na regionální pilotní aktivity, které by přispělo k
opětovnému zatraktivnění, integraci a zaměstnání migrantů.
Maďarské „město králů“ Székesfehérvár ve dnech 12. až 14. září 2012 hostilo
3. setkání Projektu RE-Turn, který je podporován Evropskou unií prostřednictvím
programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.
Delegace 12 projektových partnerů si 3 dny vyměňovaly a sdělovaly nejnovější
informace a názory na rozvoj projektových aktivit a na situaci navracejících se
migrantů ve svých zemích, které se díky 1,5letému fungování tohoto projektu
stávají stále jasnější.
Hlavním výsledkem mezinárodního semináře bylo dokončení středoevropského
výzkumu o navracejících se migrantech (Central European remigration survey).
Během posledních 12 měsíců partneři identifikovali současné trendy ve zpětné
migraci ve svých regionech, započali internetový výzkum pro migranty a navracející
se migranty a prováděli regionální workshopy s osobami, které se takto vrátili, s
podniky a s dalšími zapojenými institucemi. Cílem výzkumu bylo dozvědět se více o
tom, jaké jsou motivy a pohnutky ke zpětné migraci, znalosti a schopnosti
navracejících se migrantů a pracovní požadavky podniků.
Během analyzování motivace migrantů internetový výzkum odhalil, že mezi
důležitými motivy pro navrácení migrantů lze najít více sociálních faktorů (např.
rodina a přátelé), zatímco motivy pro emigrování jsou více spjaty s pracovním
uplatněním. To ukazuje, že mnoho lidí je vedeno spíše jinými než ekonomickými
ambicemi, jako např. úroveň začlenění se v nové zemi a sociální vztahy. Zajímavé
zjištění výzkumu vyplynulo také z porovnání očekávaných a skutečných těžkostí
souvisejících s návratem do původní země u navracejících se migrantů. Většina
z nich zjistila, že jejich opětovné začlenění bylo snazší, než očekávali.
Kromě prezentování prvních výsledků a zjištění bylo partnerství orientováno na
různé workshopy zaměřené na pohled podniků v pilotních regionech a na hlavní
výzvy a potencionál zpětné migrace. Mnoho účastníků zdůraznilo spolupráci mezi
školami/vzdělávacími centry a podniky a zmínilo se o problému, že hodně podniků
zatím nemá žádnou praktickou zkušenost se zaměstnáváním cizinců a se zpětnou
migrací. Ve snaze pomoci podnikům k získání praktických zkušeností se zvažuje
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možnost intervence projektu Re-Turn, obzvláště v oblasti podporování dlouhodobě
udržitelného partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionech.
Aby se partneři správně vypořádali s těmito otázkami, bylo zorganizováno druhé
kolo workshopů. To umožnilo výměnu praktických nápadů při zavádění plánovaných
pilotních aktivit, které mají za cíl zatraktivnit migrantům jejich návrat a pomoci
jim vybudovat v domácím regionu nový život.
V některých pilotních regionech se vybraní emigranti a navracející se migranti
stanou ambasadory svého domácího regionu, dále budou zřízeny informační
kanceláře, které budou pomáhat vracejícím se osobám s hledáním práce. Mezi další
aktivity bude patřit zavádění kontaktních center pro podnikatelské vzdělávání,
jež budou poskytovat navracejícím se migrantům služby ke zlepšení jejich
podnikatelských dovedností. Všechny pilotní regiony budou zavádět telefonní
informační linky, jejichž prostřednictvím se budou navracejícím migrantům
poskytovat podstatné informace související s jejich návratem.
Zaváděné pilotní aktivity budou prezentovány tuto zimu na průběžné
konferenci projektu Re-Turn, která se bude konat v italském městě
Domodossola v blízkosti jezera Maggiore, ve dnech 27. února až 1. března
2013.
Projekt Re-Turn pokračuje!

Prezentace výsledků online výzkumu mezi emigranty, navrátivšími emigranty
a potenciálními navrátilci
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Workshop mapující potřeby zaměstnavatelů

Debata realizačního týmu nad pilotními aktivitami
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www.re-migrants.eu

