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Najlepszy Cytat 

"Migracja jest wyrazem ludzkiego 
dążenia do godności, bezpieczeństwa i 
lepszej przyszłości. Jest częścią tkanki 
społecznej, częścią naszego obrazu 
jako człowieka. Naiwnością byłoby 
przeoczyć koszty, w tym przede 
wszystkim koszty społeczne. Jednak 
nawet sceptycy muszą uznać, że 
migracja stała się fundamentalną 
częścią naszego zglobalizowanego 
świata."  (Ban Ki-moon) 1 

Cytat z tego newslettera obejmuje jedną 
z podstawowych zasad projektu EPI, a 
mianowicie przekonanie, kluczowe jest, 
aby zdać sobie sprawę, jak ważna jest 
migracja w świecie w którym żyjemy 
obecnie.. 

Inspirujące Historie 

Madi Sakande 
urodził się 44 lata 
temu w Burkina 
Faso, dziś mieszka 
w Calderara di 
Reno (Bolonia, 
Włochy). W 2011 roku wraz z innymi 
partnerami przejął historyczną firmę z 
branży chłodniczej. Wspólnie ze swoją 
firmą New Cold System projektuje, 
buduje i sprzedaje części do 
chłodnictwa i klimatyzacji. Obecnie 
firma zatrudnia 9 pracowników, a jej 
łączny obrót wynosi 2 miliony euro. Madi 
jest także nauczycielem i konsultantem 
ds. Certyfikacji techników i firm. 

 
1 Polityk i dyplomata z Korei Południowej, który był 
ósmym sekretarzem generalnym ONZ od stycznia 2007 
do grudnia 2016. 

 

Migracje: obejrzeć i przeczytać 

Odkryj poniżej tytuły jednej książki i 
jednego filmu, który dla Ciebie 
wybraliśmy oraz krótkie podsumowanie 
fabuły: 

- Ruch na rzecz Dobrobytu: Globalna 
Migracja i Rynki Pracy, Çağlar Özden i 
Mathis Wagner. W czasach, gdy kwestie 
związane z migracją budzą emocje, 
potrzebujemy 
analizy opartej na 
faktach, aby 
przeprowadzić 
rzetelną debatę. 
Ta książka, 
napisana przez 
wybitnych 
ekonomistów 
zajmujących się 
migracją, dostarcza doskonałego 
przeglądu wzorców globalnej migracji, 
czynników determinujących te wzorce 
oraz ich konsekwencji dla wszystkich 
dotkniętych nią osób. 

- Jak Działa Demokracja Teraz (2010). To 
prawdopodobnie 
najlepszy serial 
dokumentalny o 
rządzie, jaki 
kiedykolwiek 
powstał. Seria 12 
odcinków Shari 
Robertson i Michaela Cameriniego 
oparta jest na 1 500 godzinach 
materiału filmowego. Pokazuje bitwy 
imigracyjne w Kongresie i poza nim oraz 
walki lokalne w Iowa i Arizonie. 
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EPI Inicjatywy 

Siedem różnych miast europejskich dokonało oceny swoich 
obecnych polityk i działań integracyjnych, odpowiadając na 
pytania dotyczące Przeglądu Miast Międzykulturowych. Re-
zultatem było opublikowanie Raportu, w którym dokonano analizy 
wyników. Następnym krokiem jest zaprojektowanie strategii 
usprawnienia procesów i ich pilotaż przy wsparciu kilku 
prywatnych i publicznych interesariuszy, ale także mieszkańców. 
Proces będzie również wspierany przez partnerów technicznych 
EPI i ekspertów zewnętrznych. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej: https://epi-project.com/how-pl/ 

EPI Działania partnerów 

Jedno z miast EPI, Kluż-Napoka (Rumunia), zostało wybrane do udziału w warsztatach 
tematycznych Jak zaprojektować punkty kompleksowej obsługi jako zintegrowaną 
odpowiedź na potrzeby integracyjne w ramach projektu CONNEC-TION. „One-Stop-
Shop” to rodzaj modelu świadczenia usług opartego na przyjaznej przestrzeni, w której 
migranci mogą uzyskać dostęp do wielu specjalistycznych usług wspierających 
integrację, a to wszystko pod jednym dachem. Aktywnie angażując się w proces 
projektowania i tworzenia punktów kompleksowej obsługi podczas tych warsztatów 
tematycznych, miasto Kluż-Napoka będzie miało dostęp do wymiany najlepszych 
praktyk dotyczących wspólnych problemów i wyzwań; spotkania z kluczowymi 
interesariuszami w celu poznania doświadczeń i pomysłów na ten temat, takich jak 
organizacje społeczności migrantów, organizacje pozarządowe i służby miejskie; 
wizyty, aby zobaczyć, jak projekty są wdrażane w innych miastach. 

Dowiedz się więcej o EPI: 

Napisz do nas na hello@epi-project.com   

Odwiedź stronę projektu: https://epi-project.com/home-pl/ 

 Obserwuj nas na:        

Członkowie projektu EPI 
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