
 

 

 

EMN YOUTH DAY  
16. november 2022 

Pozvánka 
 

Zaujíma Ťa téma migrácie a chcel(a) by si sa dozvedieť viac o formovaní migračných 
politík?  
 
Ponúkame Ti možnosť zúčastniť sa podujatia, ktoré je určené mladým ľuďom z rôznych 
európskych krajín. Naživo si vyskúšaš vzdelávaciu aktivitu Cieľ Európa o migračných politikách 
založenú na hraní rolí a prostredníctvom online spojenia sa budeš môcť zapojiť do diskusie na 
túto tému s Tvojimi európskymi rovesníkmi. 
 
Podmienky účasti: 

• vek 18 až 24 rokov 
• záujem o témy migrácie 
• znalosť angličtiny na komunikačnej úrovni 

 

Ako sa prihlásiť? 
Vyplň formulár do 10. novembra 2022: 
https://forms.office.com/r/u5xgfBPM1W  
 
Uchádzačov budeme následne po uzatvorení registrácie informovať o detailoch podujatia. Počet 
účastníkov je limitovaný.  
 
Dátum a miesto konania: 16. november 2022 od 9:00 do 15:30 v Bratislave (o konkrétnom 
mieste konania podujatia budeme informovať vybraných účastníkov). 
 
Mimobratislavským účastníkom je možné preplatiť cestovné náklady a po dohode aj ubytovanie 
na jednu noc.   
 
Online prenos bude zabezpečený z Európskej komisie z Bruselu, prostredníctvom neho sa 
účastníci spoja s mladými z ďalších európskych krajín. V každej participujúcej krajine sa 
podujatia zúčastní skupina 20 – 25 mladých ľudí.  
 
Profil účastníkov: študenti, mladí pracujúci, zástupcovia mládežníckych organizácií alebo 
aktivisti, atď. pôvodom zo Slovenska alebo z iných krajín. 
 

Jazyk podujatia 
Podujatie v Bratislave vrátane workshopu bude prebiehať v slovenčine. Prenos z Bruselu bude 
v angličtine, bez tlmočenia.  

 
Podujatie na Slovensku organizuje Medzinárodná organizácie pre migráciu (IOM) ako 
koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) v SR. EMN poskytuje aktuálne, objektívne, 
spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu 
tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s 
národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a pozorovateľských krajín EMN. Viac 
informácií o EMN nájdete na: www.emn.sk.  
 
O podujatí 

https://destinationeurope.uni.lu/
https://forms.office.com/r/u5xgfBPM1W
http://www.emn.sk/


 

 

Európska únia vyhlásila rok 2022 za Európsky rok mládeže s cieľom zdôrazniť dôležitosť 
zapojenia mladých ľudí do tvorby politík a organizácie aktivít pre nich. Migrácia a integrácia 
patria pre mladých medzi kľúčové témy. Mladí sú zároveň vysoko mobilnou skupinou ľudí 
a medzinárodná migrácia pre nich vytvára nové príležitosti.  
  
Cieľom podujatia je preto zozbierať názory mladých ľudí na to, ako by mohli a mali byť 

efektívnejšie zapojení do porozumenia a formovania migračných politík a naratívov v Európskej 
únii. Účastníci zároveň spoznajú rôzne nástroje, prostredníctvom ktorých môžu ovplyvňovať 
migračnú politiku a budú diskutovať o príprave migračných stratégií, ktoré myslia na mladých.  
 

AGENDA – EMN YOUTH DAY  
 

16 November 2022 

09.30-09.45 Opening: introduction to the day 

▪ Welcome words by Senior Commission Representative for Migration and Home Affairs  

09.45-10.15 Introduction to the event – why we are here and key questions. 

10.15-10.45 Ted-style talk on youth, migration narratives and communication on migration – Youth 
influencer  

10.45-12.15 Destination Europe Tool: Negotiate migration policy and see the impacts of your 

decisions. (The activity will take place in Slovak language in Bratislava.) 

Participants will have the opportunity to engage in a role-play on negotiating migration 

policy and see the impacts of their decisions. The session stimulates reflections on the 

challenges and opportunities of migration and the different interests at stake that need 

to be balanced when shaping migration policies. 

12.15-13.00 Lunch break  

13.00-13.45 Interactive debrief in national groups 
Each national group will de-brief on their learning from the role-play, reflecting on: 
(i) what they learned during the role-play, and what they felt were the most important, and 

poorly understood issues about migration that should be better communicated 
(ii) key messages a migration awareness campaign should include 
(iii) what would a youth mobility scheme for third countries look like 
(iv) how to make EU initiatives attractive for a youth audience and how to engage Youth in 

shaping them 

13.45-14.30 EU-moderated interactive discussions among national groups 
Each national group to share their conclusions and reflection from the earlier session, via 

online interactive tools and short interventions. 

14.30-15.00 Closing remarks - Takeaway messages  
▪ DG HOME and OECD  
▪ All participants to share final thoughts by using online interactive tools 
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DISCLAIMER  
This event is promoted by the European Migration Network (EMN) which is a Europe-wide network providing 

information on migration and asylum. The EMN consists of National Contact Points (NCPs) in the EMN Member (EU 

Member States except for Denmark) and Observer Countries (NO, AM, GE, MD, MN, SR, UA), the European 

Commission and the EMN Service Provider (ICF). The event does not necessarily reflect the opinions and views of the 

European Commission, the EMN Service Provider (ICF) or the EMN NCPs, nor are they bound by its conclusions. 

Similarly, the European Commission, ICF and the EMN NCPs are in no way responsible for any use made of the 

information provided. 


