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RECOMANDĂRI

Desenele Fatimei, regizat de Magnus Wennmann

Fatima este o refugiată cu vârsta de 9 ani
care a fost forțată să fugă din casa ei din
Siria din cauza războiului. Fatima și familia
ei trăiesc în prezent în Norberg, Suedia,
unde își redefinește înțelegerea noțiunii de
”acasă”. 
Cu ajutorul istoriei orale, al desenelor și al
animației, fi lmul prezintă fragmente despre
amintirile Fatimei din țara natală și a
călătoriei sale către un nou ținut.

America nu este Inima, Elaine Castillo

Evocând violenta istorie politică  a
Insulelor Filipine în anii 1980 și 1990, dar și
comunitățile insulare imigrante care s-au
creat în suburbiile Statelor Unite, cu un
straniu interes pentru intimitățile nerostite
și durerea care sunt îngropate de
îndatoririle vieții de zi cu zi și ale
ritualurilor de familie, Castillo prezintă un
puternic, din ce în ce mai relevant roman
despre promisiunea visului american și
puterea de neclintit a trecutului (sursa:
Goodreads)

CITATUL LUNII

„Pacea nu înseamnă o
absență a conflictului;
diferențele vor fi mereu
acolo. Pacea înseamnă
rezolvarea acestor diferențe
prin mijloace pașnice; prin
dialog, educație, cunoștințe
și prin căi umane.”

- Dalai Lama
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RAPORT PRIVIND PROTECȚIA DREPTURILOR
COPIILOR

"Peste 200.000 de minori neînsoțiți ,  fugind de
conflicte, persecuții și violențe, au solicitat
azil în Europa în ultimii cinci ani, dar
numărul copiilor care au venit este, probabil ,
mult mai mare, mulți dintre ei fi ind forțați să
trăiască o viață în umbră, fiind la risc de
explatoare și abuz.”

- Noul raport al Salvați Copiii

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/protection-beyond-reach-state-play-refugee-and-migrant-childrens-rights-europe


1 octombrie: Riga LETONIA
Click aici pentru a vedea video de la Ziua Porților Deschise a orașului
Riga.

7 octombrie: Cluj-Napoca ROMÂNIA 
Centrul de Cultură Urbană

23 octombrie: Cartagena SPANIA
- Interviul lui Manuel Mora despre Ziua Porților Deschise și Proiectul
EPI, pe canalul radio Cadena SER.

29 octombrie: Lublin POLONIA
- Difuzarea pe Facebook a ajuns la 2600 de vizualizări

În perioada octombrie – decembrie, partenerii din cadrul proiectului EPI organizează Zilele Porților
Deschise  și mese rotunde în fiecare oraș. Zilele Porților Deschise sunt organizate pentru a informa
actorii locali, cât și publicul general despre rezultatele revizuirii orașelor, precum și constatările
incluse în Analiza Indexului ICC.
Scopul meselor rotunde, în schimb, este de a primi opinii avizate  și sugestii din partea actorilor
locali, pentru a identifica acțiuni integrate și coordonate, pentru a adapta, a îmbunătăți
dimensiunile politicilor selectate, pentru a fi testate în activități pilot ulterioare.

Cartagena SPANIA: 3 noiembrie/26 noiembrie 
- teme: ”Vecinătăți, participare și angajament în orașul Cartagena”

Cluj-Napoca ROMÂNIA: 15 octombrie/12 noiembrie
- teme: educație și muncă

Detzenbach GERMANIA: 13 octombrie
- teme: muncă și participarea tineretului

Linköping, SUEDIA: 16 octombrie/11 noiembrie/1 decembrie
- tema: Un oraș curajos, Voința și spațiul pentru a crește, Facilitarea
interacțiunilor pozitive

Lublin POLONIA: 22 octombrie/19 noiembrie
- teme: muncă, educație, media

Riga LETONIA: 26 octombrie/16 noiembrie/26 noiembrie
- teme: limbă, educație, interacțiune

Ravenna ITALIA: 16  23. 30. noiembrie
- teme: ”Piața muncii și locuințe”

EPI ACTIVITĂȚI DE PROIECT

ZILELE PORȚILOR DESCHISE

MESE ROTUNDE

https://www.facebook.com/rd.iksd/videos/1498036553917995
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/21/radio_cartagena/1603301569_525406.html
https://www.facebook.com/lublin.przedsiebiorczy/videos/275064470455623


PLANIFICARE URBANĂ – OLANDA

Planificarea urbană contribuie la îmbunătățirea
sustenabilității orașelor. Ar fi optim dacă orașele ar
crește stocul total de locuințe modificând destinația
clădirilor goale, din clădiri de afaceri în rezidențiale –
și mai apoi hotărând dacă ar plasa în acele clădiri
migranți sau și migranți, și rezidenți, în acest din urmă
caz  creând oportunități pentru integrare.
 
Unul dintre exemple este cazul Olandei, unde încă din
anul 2010 administrațiile locale au pregătit un plan în
vederea încurajării conversiilor clădirilor în folosința
rezidențială. Planul era bazat pe prezumția că
imobilele concepute pentru a fi clădiri de birouri, care
”depopulează” cartierele, generează degradare și
descurajează investiții le de afaceri.

SPRIJIN PENTRU INTEGRARE – VIENA 

Din vara anului 2015, în călătoria lor din Balcani până în
inima Uniunii Europene, peste 600.000 de refugiați au
trecut prin Austria. Doar orașul Viena gestiona 300.000 de
persoane, cărora li s-a putut oferi asistență grație
colaborării dintre municipalitate, societatea civilă,
respectiv operatorii de servicii sociale, și abordarea
orientată spre aptitudini și servicii adoptată de serviciile
publice ale orașului.
 
În plus, municipalitatea a activat o aplicație, un website
și o linie telefonică care oferă instituțiilor și cetățenilor
informații asupra situației generale, asupra acțiunilor în
curs de desfășurare și asupra nevoilor operatorilor.
Municipalitatea a pus la dispoziție și ambulanțe
municipale, personalul de curățenie ale locuințelor
publice și a acordat trei zile de concediu angajaților
municipali care doresc să ofere servicii de voluntariat.

Partenerii din proiect:

www.epi-project.com

hello@epi-project.com

BUNE PRACTICI

https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819/
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/

