6. júla 2011, 5. číslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o najnovších aktivitách v rámci Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Pre viac informácií
kliknite na nižšie uvedené odkazy:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike sa
dňa 15. júna 2011 zúčastnila diskusie na tému Je Slovensko otvorená krajina? a taktiež uskutočnila akademickú prednášku so študentmi Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorá sa konala 17. júna 2011 ako súčasť predprípravného stretnutia k Letnej škole o migrácii NICLAS.



EMN vydala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu 2010 (Annual Report on Migration and Asylum Policies 2010), ktorá mapuje vývoj v daných sférach na Slovensku počas predchádzajúceho roka. Výročná správa je dostupná
v slovenskej a anglickej verzii.



Európska komisia vypracovala súhrnnú správu k štúdii Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie (Satisfying Labour Demand through Migration - Synthesis Report), ktorá sumarizuje hlavné poznatky získané
z 23 národných správ na danú problematiku.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť na dole
uvedených odkazoch:



Nezávislá sieť odborníkov na pracovnú migráciu a integráciu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (LMIE-INET)
podporovaná Európskou úniou vypracovala na účely nedávnej bruselskej Konferencie o potrebách pracovného trhu (Labour
Market Needs Conference) zhrnutie k pripravovanej štúdii pod názvom Identifikácia pracovných a kvalifikačných nedostatkov a migračná politika (Identification of Labour and Skill Shortages and Migration Policy). Cieľom štúdie je okrem iného
prepojiť potreby pracovného trhu a politiku pracovnej imigrácie.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala publikáciu Medzinárodná migrácia: Environmentálna migrácia
v kontexte spoločenskej zraniteľnosti (International Migration: Environmentally Induced Migration in the Context of Social
Vulnerability), ktorá obsahuje teoretické články a prípadové štúdie týkajúce sa vzťahu medzi klimatickými zmenami, migráciou a
presídlením.



EUROSTAT vypracoval pilotnú štúdiu Indikátory integrácie imigrantov (Indicators of Immigrant Integration), ktorá vznikla
na základe Deklarácie zo Zaragozy. Poskytuje ukazovatele integrácie imigrantov v štyroch základných oblastiach a to
zamestnanosť, vzdelanie, sociálna inklúzia a aktívne občianstvo.



Inovatívna publikácia Medzinárodnej katolíckej migračnej komisie (ICMC) pod názvom Príručka o prijímaní a integrácii
presídlených utečencov (Paving the Way: A Handbook on the Reception and Integration of Resettled Refugees) je výsledkom
osemnásťmesačného projektu financovaného z prostriedkov Európskeho utečeneckého fondu. Obsahuje mnohé praktické informácie a odporúčania na danú problematiku.
S pozdravom a prianím pekného dňa
tím Európskej migračnej siete (EMN) v SR

Európska migračná sieť (EMN) monitoruje, analyzuje a identifikuje dôvody migrácie a azylu, poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie
o migrácii a azyle členským štátom a inštitúciám Európskej únie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach. EMN slúži aj na poskytovanie týchto
informácií verejnosti. Nesústreďuje sa na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. EMN bola
založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v Slovenskej republike sú spolufinancované Ministerstvom vnútra
SR.
Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. V prípade ďalších otázok nás
môžete kontaktovať na tel.č.: +421 2 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu: ncpslovakia@iom.int. Viac o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke
www.emn.sk alebo na www.emn.europa.eu.
Budeme radi, ak by ste tento e-newsletter ďalej preposlali Vašim kolegom a známym, ktorí môžu v prípade záujmu o pravidelný odber vyplniť nasledujúci formulár. Ak si neželáte ďalej dostávať tento e-newsletter, upovedomte nás o tom na tejto e-mailovej adrese: ncpslovakia@iom.int.

