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Vienlīdzība

Starpkultūru pilsētu
(ICC) indeksu
tiek mērīti ar

STARPKULTURĀLISMS

Dažādības
atzīšana

Mijiedarbība

To izstrādājusi Eiropas Padomes Starpkultūru
pilsētu programma.
Izmantojot virkni rādītāju, indekss nosaka pilsētas
starpkultūru integrācijas līmeni. Tas parāda pilsētas
sniegumu dažādās pārvaldības/politikas jomās, kas
veicina starpkultūru integrāciju, kā arī ļauj noteikt,
kādā virzienā koncentrēt centienus nākotnē.

EPI ICC PĀRSKATA PROCESS
Starpkultūru pilsētā dzīvo cilvēki ar dažādām tautībām, izcelsmi, valodu un reliģiju.
Pilsēta aktīvi cīnās pret diskrimināciju un pielāgo savu pārvaldību, institūcijas un
pakalpojumus tās daudzveidīgo iedzīvotāju vajadzībām, lai risinātu ar kultūru
saistītus konfliktus un veicinātu līdzdalību.
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ICC INDEKSA
PĀRSKATS

2 dienas

kur:
Klužā-Napokā

kas:
7 ES pilsētas un
6 tehniskie partneri

ko:
2 dienu apmācības, kā
izmantot ICC indeksu un
kā papildināt tā rezultātus
ar kvalitatīviem datiem

DOKUMENTU
ANALĪZE
Pilsētas sniedz atbildes uz
anketas jautājumiem un analizē
integrācijas un starpkultūru
politiku vietējā un nacionālā
līmenī.

IEINTERESĒTO
PUŠU IESAISTE
Pilsētas iesaista publiskā un
privātā sektora organizācijas,
veicot intervijas un organizējot
fokusgrupas, lai izvērtētu ICC
indeksa rezultātus un izvirzītu
pilnveidojamās jomas.
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Datu iegūšana, izmantojot anketu,
un novērtēšana
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SALĪDZINOŠĀ
NOVĒRTĒŠANA
Anketas datus izskata
Eiropas Padomes
eksperti, lai novērtētu
starpkultūru pārskata
rezultātus un identificētu
kopīgas tendences starp
pilsētām.

Sagatavots
novērtējuma ziņojums.

…KAS TĀLĀK?

METODOLOĢIJA PILSĒTU INTEGĀCIJAS
STRATĒĢIJU VEIDOŠANAI

Pilsētas

Lesaistītās puses

Eksperti

IESAISTE
APMĀCĪBAS & ZINĀŠANU
PĀRNESE
KOPRADE

Atvērtās dienas
2020. gada oktobris - 2021. gada maijs
Pilsētas iepazīstina iesaistītās puses
un plašāku publiku ar projektu,
pilsētu
starpkultūru
pārskata
rezultātiem
un
ICC
indeksa
ziņojuma secinājumiem.

Politikas veidošanas apaļie galdi
2020. gada oktobris - decembris
Pilsētu pārstāvju, ekspertu un iesaistīto
pušu tikšanās, lai kopīgi identiﬁcētu integrētas aktivitātes pilsētu izvēlētajās politikas jomās.

Apmācību nedēļa
2021. gada jūnijs
Starptautiskas
kapacitātes
stiprināšanas
aktivitātes
pilsētu pārstāvjiem ar ārējo
ekspertu dalību, lai dalītos
zināšanās un labajā praksē.

...KAS TĀLĀK?

Integrācijas
stratēģiju gala versija

