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Równość Indeks Miast Indeks Miast 
Międzykulturowych Międzykulturowych 

Jest tworzony w ramach Programu Miast 
Międzykulturowych Rady Europy

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ 

Uznanie 
różnorodności 

Za pomocą szeregu wskaźników ocenia się poziom 
integracji międzykulturowej miasta, pokazując, gdzie 

znajduje się miasto w różnych obszarach zarządzania 
/ polityki, która sprzyja integracji międzykulturowej 

oraz na których obszarach należy skoncentrować się 
w przyszłości.

Mieszkańcy miasta międzykulturowego to osoby o różnej narodowości, pochodzeniu, języku i/
lub przekonaniach. Mia-sto stara się walczyć z dyskryminacją i dostosowuje swoje zarządzanie, 

instytucje i usługi do potrzeb zróżnicowanej społeczności, tak aby odpowiadać na wyzwania 
współczesnego świata.

Dane z kwestionariuszy 
są weryfikowane przez 
ekspertów Rady Euro-
py w celu oceny wyni-
ków procesu przeglądu 
i określenia wspólnych 
trendów między miasta-
mi.

Miasta dostarczają odpowiedzi 
do kwestionariusza i zrobione 
rozeznanie w zakresie integracji 
i polityk międzykulturo-wych na 
poziomie lokalnym i krajowym.

Miasta zachęcają organizac-
je publiczne i prywatne przez 
wywiady i grupy fokusowe 
do weryfikacji wyników ICC i 
wnikają w obszary, na których 
miasta skoncentrują swoje 
strategie. 
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Kluż-Napoka

kto:  
7 Miast UE i 
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Technicznych

co:  
2-dniowe warsztaty o wy-
korzystaniu i uzupełnianiu 
ICC wynikami z danymi 
jakościowymi
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Zbieranie danych za pomocą kwes-
tionariusza i oceny  

88 pytań na 12 tematówZobowiązanieMiędzykulturowe pod lupąMediacja i rozwiazywanie  konfliktów
Język
Media i KomunikacjaPerspektywa Międzynarodowa

Międzykulturowa inteligencja  
i kompetencjePowitanie nowoprzybyłych Przywództwo i ObywatelstwoAntydyskryminacjaPartycypacjaInterakcja

2 dni 

Dostarczenie raportu z 
oceny.

badane przez 
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EksperciInteresariusze

Miasta

Dni Otwarte
Październik 2020 – Maj 2021

Zasady tworzenia Okrągłych Stołów
Październik – Grudzień 2020

Tydzień szkoleniowy
Czerwiec 2021 

Miasta promują projekt i informują 
lokalnych interesariuszy oraz 
podają do publicznego wglądu 
wyniki Przeglądu Miast 
Międzykulturowych, a także wnioski 
zawarte w raporcie ICC Index.
Integrationsindex.

Spotkania między pracownikami miasta, 
ekspertami i wybranymi interesariuszami 
w celu wspólnego zidentyfikowania zinte-
growanych działań w celu poprawy 
wymiarów polityki, które zostały wybrane 
w każdym mieście.Międzynarodowe sesje 

dotyczące wykorzystywania 
potencjału dedykowane pra-
cownikom miast, do których 
dołączają goście z zewnątrz w 
celu przekazania wiedzy i 
wymiany najlepszych praktyk. Ostateczny projekt 

strategii integracji

...CO DALEJ?

ZAANGAŻOWANIE

SZKOLENIA I TRANSFER 
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