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staré regiony

Regiony tìžící z navracejících se migrantù
Po roce 1989 prošla Støední Evropa významnými politickými, ekonomickými a
sociálními zmìnami, jejichž vyvrcholením byl vstup mnoha Støedoevropských zemí do
Evropské unie bìhem první dekády 21. století. Spoleèný Evropský prostor nastrtoval
ekonomický rùst tìchto zemí a umožnil pracovní migraci v Evropì a zejména v zemích
Støední Evropy. Europe.
Díky volnému pracovnímu
trhu v Evropì je
ekonomicky motivovaná
migrace zejména mladých
a vzdìlaných lidí z nových
èlenských zemí EU do
ekonomicky vyspìlejších
zemí dominujícím
migraèním proudem v
souèasné dobì.
To zvyšuje odliv mozkù z
mnoha regionù Støední
E v r o p y, z e j m é n a z
pilotních regionù
vybraných v rámci projektu
Re-Turn.

Jako pøíklad lze uvést, že mezi lety 20032007 odešlo pøibližnì 2,2 mil. lidí z nových
do starých èlenských zemí EU.
Tento fenomén se projevil nejen ve
východní Evropì, ale i v dalších evropských
státech. V roce 2006 tak odešlo 20 000
N ì m c ù d o
Švýcarska a
12 500 do
R a k o u s k a
vìtšina z nich
kvùli lepším
pracovním
podmínkám.

Odhaduje se, že kolem 50 % tìchto emigrantù se vrátí do svých zemí
bìhem 10 let, což pøedstavuje velký potenciál pro regionální rozvoj,
protože tito lidé získali v zahranièí øadu nových sociálních, kulturních a
profesních dovedností.
Název projektu „Regiony tìžící z
navrátivších se migrantù/Regions
benefitting from returning migrants“
odkazuje na klíèovou myšlenku projektu
vytvoøení pozitivních podmínek pro posílení
lidského kapitálu v regionech a zabránìní
odlivu mozkù, která byla vyvinuta 12
partnery.

Díky projektu Re-Turn se spojily
univerzity, místní a regionální
samosprávy, inovaèní a vzdìlávací
centra a NNO zamìøené na migraci
z Rakouska, Èeské republiky,
Nìmecka, Maïarska, Polska a
Slovinska, aby navrhly opatøení a
zvrátily tyto tendence tím, že
vytvoøí pozitivní podmínky pro lidi,
kteøí se chtìjí vrátit zpìt a
integrovat se do spoleènosti.

Aktivity jsou zamìøené:
1. vytvoøení, sdílení,
testování a implementace
nových podpùrných politik,
nástrojù a služeb
2. vzdìlávání navracejících se
migrantù a takto
kompenzovat ztráty lidského
kapitálu v pøedchozích letech
3. využití a kapitalizace
získaných kulturních
dovedností, zvýšené
flexibility a jazykových
znalostí navracejících se
migrantù
Hlavní výstupy:
1. Online vizualizace
migraèních proudù ve Støední
Evropì
2. Soubor metod a nástrojù
využívaných v pøíkladech
dobré praxe
3. Manuál se spoleènými
mezinárodními nástroji pro
plánování a øízení
4. Nástroje a služby pro
pøitažení emigrantù zpìt do
domovského regionu
5. Mezinárodní strategie pro
pøitažení a znovu zapojení
migrantù do života v regionu

Cílové skupiny projektu
1. místní politici, úøedníci krajských
úøadù a úøadù práce
2. vzdìlávací a rekvalifikaèní
organizace
3. obchodní komory a asociace a
rozvojové agentury
4. sociální skupiny reprezentující
migranty
5. navracející se migranti

