Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby
Cílem projektu bylo předložit aplikačnímu partnerovi Brnopolis z. s. z výzkumu vzešlé informace o
expatriotech, jimž organizace prostřednictvím Brno Expat Centre (BEC) poskytuje své služby.
Výzkum se zaměřil na zjišťování potřeb expatriotů v rámci Jihomoravského kraje a překážek, které
vysoce kvalifikovaným cizincům brání v Brně a Jihomoravském kraji setrvat dlouhodobě. Jednalo se o
aplikovaný výzkum, jehož posláním je formulovat doporučení a náměty, které aplikační garant po
zvážení promítá do svých postupů a služeb. Aplikačním garantem projektu byla organizace Brnopolis
z.s., která provozuje Brno Expat Centre nabízející služby expatriotům. Dalším účastníkem projektu
byla Masarykova univerzita prostřednictvím Ústavu religionistiky Filozofické fakulty.
Jihomoravský kraj prošel od roku 1989 zásadními proměnami ve všech sférách lidské činnosti a
sociální a ekonomický rozvoj učinil zejména z jeho metropole Brna centrum inovací, výzkumu a
vzdělání, a proměnil ho v atraktivní místo pro řadu zahraničních investorů a firem. Zvyšující se
zastoupení znalostní ekonomiky v čase činí z kvalifikovaných migrantů významnou součást
ekonomického růstu, který je v místě potřebný. Jedním z významných momentů se tak stává schopnost
dobře příchozí adaptovat na místní podmínky a vytvářet příznivé prostředí k tomu, aby bylo pro
vysoce kvalifikované pracovníky atraktivní pro život. Do popředí se tak stále více dostává otázka, jaké
potřeby vysoce kvalifikovaní pracovníci mají a jak je má být prostředí schopno naplňovat tak, aby byl
kraj a město považováno za dobré místo pro pobyt a život do té míry, aby svými nastaveními cizince
neodrazovalo a nestalo se samo sobě limitem vlastního rozvoje.
Zjistili jsme množství potřeb vysoce kvalifikovaných migrantů a poukázali na možnosti jejich
naplňování jak formou advokační politiky vůči státní správě i samosprávě, kterou Brno Expat Centre
vykonává, tak i konkrétních výsledků promítnutých do postupů a služeb centra. Za důležité pokládáme
to, že jsme vytvořili a vyhodnotili data, která dodávají danému tématu tzv. evidenci a umožňují tvořit
politiku evidence založenou na předložených vědeckých důkazech. Aplikační garant se zapojoval do
řady činností – poskytovat data ke svým klientům, zprostředkovával kontakty, zapojil se do přípravy a
konání workshopu a konference, přispíval k výběru témat výzkumu, např. ohniskových skupin,
participoval na řadě činností a spolu moderoval skupinové rozhovory.
Mezi hlavní výstupy projektu patří čtyři články v odborných časopisech, souhrnná výzkumná zpráva,
workshop a konference.
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