Projekt iYouth
Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže
Models for integration and prevention of exclusion: empowering migrant youth

Realizátor projektu: IOM Mezinárodní organizace pro migraci Helsinky, IOM Praha, Marseille, Vídeň a Varšava
Partneři projektu:
Neziskové organizace pracující s mládeží
Česká republika: META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Rakousko: Interface Wien
GmbH, Finsko: Kanava, Francie: ADRIC, Polsko: Arménská kulturní asociace a Nadace Naše Šance Nash Vybir
Institucionální partneři
Česká republika: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Rakousko: Rakouská Národní
rada mládeže, Finsko: Odbor mládeže, Magistrát Helsinky, Francie: Ministerstvo mládeže a
Ministerstvo vnitra, Polsko: Magistrát města Varšavy
Evropský projekt iYouth si klade za cíl především posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží a migranty
tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých
migrantů. Prostřednictvím tzv. peer skupin, které vyhodnotily politiku a praxi v jednotlivých partnerských
zemích projektu, byly vyvinuty nejlepší integrační modely pro práci s cílovou skupinou a zároveň partnerské
organizace získaly inspiraci ze zahraničí pro svou vlastní práci. Během procesu tzv. peer reviews bylo
dotazováno celkem 203 lidí v 5 zemích a zorganizováno 88 interview a 39 workshopů z různých sfér. Účastníci
peer reviews pomohli vyhodnotit činnost partnerských neziskových organizací a institucionálního prostředí
v dané zemi.
V rámci evropského projektu iYouth vznikla webová školící platforma projektu na www.iyouth-project.eu.
Smyslem aktivit projektu iYouth v České republice je především propojit různé organizace, krajské úřady,
městské části, školy a pedagogy, nízkoprahová zařízení a volnočasové kluby, ale i jednotlivce angažující se pro
podporu migrantů a mládeže tak, aby došlo k výměně informací a lepšímu zasíťování služeb.
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Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a
Ministerstvem vnitra České republiky.

