6. marca 2012, 12. 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:



Dňa 28. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnili pracovné raňajky EMN k pripravovanej štúdii "Imigrácia
zahraničných študentov", na ktorých sa zúčastnili vybraní zástupcovia štátnych vzdelávacích inštitúcií. Na stretnutí sa
účastníci dozvedeli viac o štruktúre a fungovaní EMN, ako aj o základných špecifikáciách a metodike písania spomínanej
štúdie.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako Národný kontaktný bod EMN v SR zorganizuje dňa 21. marca 2012 prednášku so študentmi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá sa bude týkať predstavenia EMN a
využitia jej výstupov na štúdijné a pedagogické účely. V dňoch 15. - 16. marca 2012 sa v Bratislave uskutoční taktiež partnerské stretnutie so zástupcami rakúskeho a litovského NKB EMN. Témou stretnutia budú nové výzvy vyplývajúce
z Pracovného programu EMN na rok 2012 vrátane nových výstupov EMN a vizibility EMN na národnej úrovni.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií a projektov, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku
preštudovať na dole uvedených odkazoch:



Medzinárodné výskumné centrum CARDET založila a koordinuje v spolupráci s konzultantskou firmou INNOVADE
Stredozemnú migračnú sieť (Mediterranean Migration Network - MMN), ktorej cieľom je podporovať spoluprácu a zdieľanie
dobrej praxe medzi verejnými a súkromnými aktérmi v oblasti migrácie a integrácie. MMN je financovaná z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) a Cyperskej republiky.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu publikovala prvé tohtoročné číslo odborného časopisu Medzinárodná migrácia (International Migration Journal), ktoré sa venuje migrácii tureckých občanov, diaspóram a Globálnemu fóru o migrácii a
rozvoji (GFMD).



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Eurasylum Ltd. vydali tohtoročné prvé číslo dvojmesačníka Politická prax
v oblasti migrácie (Migration Policy Practice), ktoré sa venuje migrácii a rozvoju predovšetkým v spojitosti s päťročným fungovaním Globálneho fóra pre migráciu (GFMD).



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu spracovala štúdiu Maloleté deti v pohybe (Unaccompanied Children on the
Move), ktorá sa zaoberá aktivitami IOM vo vzťahu k ochrane a podpore tejto skupiny migrantov. Na tému maloletých
bez sprievodu bola na Slovensku vydaná štúdia Opatrovníctvo a poručníctvo maloletých bez sprievodu v podmienkach
SR - Právny stav a návrhy vhodných postupov určená predovšetkým pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny, ktorí najčastejšie vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo vzťahu k MBS, ako aj
pre tých, ktorí by potenciálne mali záujem vykonávať funkciu opatrovníka/poručníka k MBS, ako aj pre všetky ďalšie osoby,
ktoré sa zaoberajú maloletými deťmi bez sprievodu v SR. V rámci EMN bola v roku 2009 k problematike maloletých
bez sprievodu spracovaná štúdia Maloletí bez sprievodu v SR - politiky riadiace ich príjem, návraty a integračné
opatrenia.



Inštitút migračnej politiky (MPI) zverejnil štúdiu Nelegálna migrácia v Európe (Irregular Migration in Europe), ktorá
dokumentuje v priebehu sledovaných rokov 2007 - 2010 všeobecne sa znižujúci počet nelegálnych migrantov. Z pohľadu EÚ
politické opatrenia prispeli k želanému poklesu nelegálnej migrácie, avšak neustále dochádza k vzniku nových oblastí
nelegálneho prekračovania rozľahlých vonkajších hraníc EÚ.



EMN taktiež dáva do pozornosti publikáciu Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v SR – Národná správa, ktorá obsahuje
popis platnej legislatívy týkajúcej sa zaistenia v rokoch 2010 a 2011 a zhodnotenie jej používania, upozorňuje na dôležité
rozsudky príslušných súdov, všíma si zaobchádzanie so zaistenými v zariadeniach a osobitne sa zameriava na postavenie
žiadateľov o azyl v zaistení. Správa ďalej identifikuje a poukazuje na niektoré problematické oblasti a navrhuje vhodné riešenia.
Osobitne je správa zameraná na zmeny v novom Zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktoré nastali s účinnosťou
od januára 2012 a upozorňuje na novo prijaté alternatívne opatrenia predchádzajúce zaisteniu, ktorých uplatnenie by malo byť
zvážené v procese rozhodovania o zaistení.
S pozdravom a prianím pekného dňa

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.

