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Egalitate

Indexul Orașe
Interculturale
Este realizat în cadrul Programului Orașe
Interculturale al Consiliului Europei.

măsurate prin

Printr-o serie de indicatori robuști, măsoară nivelul
de integrare interculturală al unui oraș, arătând cum
se plasează în diferite domenii de guvernanță/politi
ci care vizează integrarea și în ce domenii ar trebui
concentrate eforturile în viitor.

INTERCULTURALISM

Acceptă
diversitatea

-

Interacțiune

PROCESUL DE ANALIZĂ EPI ICC
Locuitorii orașelor interculturale sunt oameni care au diferite naționalități, origini, limbi și/
sau credințe. Orașul combate activ discriminarea și își adaptează guvernarea, instituțiile și
mula participarea publică.
PASUL

STEP
PASUL

2

CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII

1

ANALIZA INDEXULUI
INTERCULTURAL

2 zile
unde:
Cluj-Napoca

cine:
7 orașe UE și
6 Parteneri Tehnici

ce:
workshop de două zile despre
utilizarea ICC și cum se
coroborează rezultatele sale
cu date calitative

CERCETARE
TEORETICĂ ȘI
ANALIZĂ
Orașul oferă un prim răspuns la
chestionar și studiază politicile
de integrare și interculturale la
nivel local și național.

PASUL

ANGAJAMENTUL
ACTORI LOCALI
Orașele angrenează
organizațiile publice și priva
te prin interviuri și focus gru
puri pentru a valida rezulta
tele Indexului ICC și a cerceta
zonele pe care orașele își vor
axa strategiile.

Colectarea datelor via chestionare
și evaluare

3

-
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ări, 12 te
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Angajam
ent
Intercult
uralism
Mediere
și rezolv
area
Limbă
Media și
comunic
are
Compon
enta inte
rnaționa
Inteligen
lă
ță și com
petență
intercult
urală
Primirea
noilor ve
niți
Leaders
hip și ce
tățenie
Anti-dis
criminare
Participa
re
Interacți
une

REUNIUNEA DE
EVALUARE INTER PARES
Datele din chestiona
experții Consiliului Eu
ropei pentru a abaliza
rezultatele procesului
de evaluare și a iden

Elaborarea unui
raport de evaluare.
-

între orașe.

…CE URMEAZĂ?

METODOLOGIA pentru REALIZAREA
STRATEGIILOR DE INTEGRARE ALE
ORAȘELOR

Orașe

Actori locali

Experti

ANGAJAMENT
TRAINING & TRANFER
TEHNOLOGIC

Zilele Porților Deschise

CO-DESIGN

Octombrie 2020-Mai 2021
Orașele promovează proiectul și
informează actorii locali și
publicul larg despre rezultatele
rapoartelor la nivel de orașe,
precum și concluziile cuprinse în
Raportul ICC Index

Mese rotunde pentru elaborarea politicilor
Octombrie-Decembrie 2020

Săptămână de training
Iunie 2021
Sesiuni de construire a capacității dedicate membrilor
staff-ului din orașe la care
participă și experți externi
pentru
a
transfera
cunoștințele și a face schimb
de bune practici.

Întâlniri între membrii staff-ului din orașe,
experți și actori locali pentru a identiﬁca
acțiuni integrate pentru a îmbunătăți
politicile în domeniile care au fost
selectate in ﬁecare oraș.

CE URMEAZĂ?...

Design-ul ﬁnal al
strategiilor de
integrare

