Szegeden ismét bemutatták a YOUMIG projekt eddigi eredményeit
Mintegy másfél éve tart Szegeden az az uniós projekt, amely a Duna-régióban élő fiatalok
ki/be- és visszavándorlásának okait, családalapítási és munkavállalási trendjeit elemzi. A
Szegedi Ifjúsági Házban 2018. október 15-én megrendezett 3. fórumon a kutatások jelenlegi
állapotáról és az elindított, tesztüzemmódban működő önkormányzati fejlesztésekről
számoltak be a szakemberek.
A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón a városfejlesztésért felelős alpolgármester Nagy
Sándor elmondta, hogy a projekt egyik legfontosabb eredményének azt tartja, hogy az
önkormányzat dolgozói olyan értékes tudás birtokosaivá válnak, mely még hatékonyabbá
teszi munkájukat. A várostervezéshez, a jó döntések meghozatalához fontos tudni, hogy
milyen motivációk jelennek meg a statisztikák mögött, most olyan fejlesztésekről,
tevékenységekről tudunk beszámolni, melyek segítik a várost a tervezésben – mondta el az
alpolgármester.
A sajtótájékoztatót követő fórumon előadások hangzottak el. Feleky Gábor Attila
szociológus-közgazdász, a projekt szegedi szakmai vezetője ismertette a Szegeden
megvalósított jógyakorlatot, (interkulturális tréning és képzés óvodapedagógusoknak és
köztisztviselőknek) a képzés lebonyolítója, a Menedék Egyesület munkatársa Bognár Kata a
tapasztalatokról számolt be. Előadás hangzott el a szegedi egyablakos rendszer (információs
pont) működésének eddigi eredményeiről és a tanulmányi látogatásokról, melyek azt a célt
szolgálták, hogy a szegediek és a pozsonyi racaiak kölcsönösen megismerkedjenek egymás
jógyakorlatával. Az utolsó előadás egy friss szegedi kérdőíves kutatás módszertanáról
hangzott el. A kutatás eredményeiről részletesen a következő szakmai fórumon, várhatóan
2019 tavaszán számolnak be.
A fórum szünetében egy közelmúltban meghirdetett slam poetry pályázat ünnepélyes
eredményhirdetésére került sor, melynek témája ”Menni vagy maradni – magyarok a
nagyvilágban és itthon”. A három legjobb pályamunkát fel is olvasták alkotóik. Érdekes volt
hallani, hogy a témáról hogyan vélekednek a fiatalok.
A fórum második részében hasznos tudás birtokába kerülhettek az érdeklődők, hiszen a
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség munkatársai bemutatták a DRIM projekt
keretében kifejlesztett Duna-régiós Iránytű internetes portál használatát, mely hatékony
segítséget nyújt a vándorló fiatalok ügyes-bajos dolgainak intézésében.
A projekt időtartama: 2017. január 1. – 2019. június 30.
A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési
csatornák fejlesztése elnevezésű projekt (DTP1-1-161-4.1 azonosítószámon) a fiatalok
nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a résztvevő országok és intézmények
eszköztárának és együttműködési csatornáinak fejlesztésére irányul. Kiemelt célunk, hogy a
15–34 éves korosztály vándorlásának hatásait megismerve támogassuk a döntéshozatalt, és a
helyi szolgáltatások jobb tervezését.
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A projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat. A fejlesztésekre összpontosító
projektcsomag a vándorlással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés racionalizálására, a
szervezeti struktúra új feladatok mentén történő kiépítésére törekszik.
PROGRAM
13.00 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ (IH Kávézó)
Résztvevők:
Nagy Sándor alpolgármester
Krokovay Nóra KSH, a projekt kommunikációs munkatársa
13.30 FIATALOK VÁNDORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FÓRUM (Tisza terem)
Résztvevők: Nagy Sándor alpolgármester (megnyitó)
Moderátor: Feleky Gábor Attila (a projekt helyi szakmai vezetője)
Előadások:
1a Pilot bemutatása (Feleky Gábor Attila)
Pilot, „Jógyakorlat” Interkulturális
kompetenciafejlesztő tréning óvodapedagógusok és hivatali dolgozók számára –
tapasztalatok.
1b Pilothoz kapcsolódó képzés ismertetése (Bognár Katalin a képzés vezetője)
1c Pilothoz kapcsolódó képzés elégedettségi felmérésének eredményei (Feleky Gábor Attila)
2. Egyablakos ügyintézés – információs pont Szegeden (Tóth Eszter)
A projektben kidolgozásra került egy olyan munkaanyag, amely leírja a kereteit egy olyan
egyablakos ügyintézést lehetővé tevő rendszernek, amely a vándorlásba bekapcsolódók
számára nyújthat segítséget az adminisztrációban, illetve egyéb területeken is. A projekt során
ezen rendszer egy elemét kívánjuk tesztelni egy információs pont keretében. Célunk, hogy
megkönnyítsük a ki/be- és visszavándorlók ügyes-bajos dolgainak ügyintézését. Segítséget
nyújtsunk abban, hogy milyen ügyben hova fordulhatnak, illetve azon ügyekben, melyek
önkormányzati hatáskörűek, egy helyen lehessen ügyeket intézni. Erről a kezdeményezésről
és eddigi tapasztalatainkról szintén beszámolunk a fórum során.
3. Study visits – pilothoz kapcsolódó partnerlátogatás tapasztalatainak bemutatása (Tóth
Eszter)
Az elmúlt napokban tanulmányi látogatásokra is sor került, október 4-5-én a szegediek
látogattak el Szlovákiába, Pozsony egyik kerületébe Racaba, ahol a racai egyablakos
ügyintézés működését és a „jó gyakorlatukat” tanulmányozták, majd október 11-12-én
Pozsonyból/Racaból érkeztek vendégek, hogy tanulmányozzák a szegediek jó gyakorlatának
működését, tapasztalatait. A látogatás keretében szakmai megbeszéléseket folytattak,
ellátogattak a Toldy utcai Óvodába és a Nemzetiségek Házába is, ahol megismerkedtek a
helyi nemzetiségek életével, a ház tevékenységével, kötetlen beszélgetést folytattak a Szegedi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével.
4. Kitekintés: szegedi kérdőíves kutatás bemutatása (Nagy Gábor Dániel – a kutatás vezetője)
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Készült a közelmúltban egy kérdőíves felmérés 800 fő (15-34 éves) bevonásával. A kérdőívet
a projekt vezetője a KSH állította össze, és a kiértékelést is ők végzik. A fórumon a
lekérdezést végző cég ügyvezetője bemutatja a kutatás módszertanát, de az eredményeket a
következő fórumon (várhatóan jövő év tavaszán) fogják részletezni.
14.45 – 15.00 – Slam Poetry pályázat ünnepélyes eredményhirdetése
Moderátor: Antal Anikó a projekt kommunikációs munkatársa
15.30 – 16.30 A Duna-régiós Iránytű bemutatása
Téma: A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség DRIM-projektjének keretén
belül kifejlesztett Duna-régiós Iránytű (Danube Compass) ismertetése, használatának
bemutatása
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