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Informații generale
Oportunitatea de a include în mod eficient migranții în
societate și de a evidenția capacitatea lor de a contribui la creșterea socială și economică a UE este extrem
de importantă. Orașele, fiind magneți pentru fluxurile
de migranți, sunt locurile în care nevoia de a permite
incluziunea migranților reprezintă o șansă de neratat și
o schimbare de paradigmă la nivelul întregii societăți.

Numărul migranților din totalul
populației UE în anul 2019
Populația UE (446.824.564)

4,2 %
Migranți (18.778.677)
Date: EU-27
Sursa: Eurostat

Șomajul în rândul cetățenilor UE
vs șomaj resortisanți ai țărilor
terțe, în anul 2019
Total șomeri cetățeni
UE
(26.809.473 persoane)
6.6%

Date: EU-27
Sursa: Eurostat

Total șomeri în rândul
migranților
(2.328.556 persoane)
12.4%

Abordare EPI
EPI este un proiect de colaborare în care șapte orașe ale
UE și cinci parteneri tehnici lucrează împreună la elaborarea strategiilor de integrare ale orașelor. EPI prevede
o metodologie mixtă, inclusiv activități de teren, cercetare directă și acțiuni de rețea, fie la nivelul orașului, fie
la nivelul UE, care urmează să fie desfășurate în patru
etape:

Analize interculturale interne
Analizele vor urma metodologia Consiliului Europei pe
baza Indexului orașelor interculturale (ICC). Acest
instrument conține indicatori consolidați pentru a identifica
unde se situează un oraș în ceea ce privește integrarea
interculturală.

Procesele de elaborare a politicilor
Pe baza rezultatelor analizelor, orașele vor fi angajate într-un
proces de elaborare a politicilor care să genereze strategii
de integrare ale orașelor, cu sprijinul tuturor actorilor locali.
Strategiile vor viza unul sau mai multe dintre următoarele
domenii: incluziunea socială, locuințe, accesul la serviciile
de bază, inclusiv serviciile de sănătate, schimburile culturale.

Testarea strategiilor de integrare
ale orașelor
Implementarea strategiei va implica participarea diferitor
actori ai orașului. De-a lungul întregului proces, orașele vor
fi susținute de parteneri tehnici și experți externi cu vastă
expertiză în domeniu (de ex. Consiliul Europei, Comitetul
Științific) cu activități de formare individuale și colective,
respectiv de consolidare a capacităților.

Pactul European pentru Integrare
La nivel european, partenerii vor lansa Pactul European pentru Integrare, care va disemina metodele și rezultatele proiectului, pentru a sprijini procesul de integrare a migranților și
în orașele din afara consorțiului, și va îmbunătăți proiectul la
un nivel mai larg.

EPI a început la 1 ianuarie 2020 și se va încheia la 30 iunie 2022. Proiectul a primit finanțare din programul FAMI
al Uniunii Europene.
www.epi-project.com
hello@epi-project.com

Parteneriatul este format din 13 parteneri din 8 țări UE:
Estonia, Germania, Italia, Letonia, Polonia, România,
Spania și Suedia.

Coordonatori:

KREISSTADT

rin in R
end
he
itt

ain
inM

M

Orașe:

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS, KULTÛRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS

Parteneri tehnici:

