
EPI - Eiropas Integrācijas pakts
Izaicinājumi un risinājumi pilsētām,

kuras izstrādā integrācijas politikas un stratēģijas

KAS NOTIEK PROJEKTĀ?

Drīzumā sāksies apmācību nedēļa!

Apmācību nedēļa norisināsies no 10. maija līdz 12.  maijam. Trīs dienu laikā notiks 
virkne tikšanos, kurās konsorcija locekļi, tematisko pilsētu grupu dalībnieki, ārējie 
eksperti, treneri un lektori diskutēs par tādiem tematiem kā pilsētu integrācijas 
stratēģijas, migrācija, integrācija, naida runa, plašsaziņas līdzekļi, darba tirgus un 
līdzdalība. Apmācību nedēļa noslēgs darbu pie pilsētu integrācijas stratēģiju 
sagatavošanas un palīdzēs sagatavoties  pilotaktivitātēm stratēģiju īstenošanai.
Apmācību nedēļa dos iespēju tās dalībniekiem padziļināti iepazīt iepriekš minētās 
tēmas, apmainīties ar pieredzi, uzzināt par labo praksi no visas pasaules un par 
cilvēkiem, kuri to ieviesuši.
Projekta partneri ir identificējuši stratēģijās ietvertās prioritārās jomas, darbības to 
īstenošanai un ar tām saistītās problēmas. Stratēģiju izstrādes laikā veiktā SVID 
analīze parāda stiprās un vājās puses, iespējas un draudus izvēlētajās jomās.
Apmācība ietvers šādas tēmas: komunikācijas stratēģija, stāstu stāstīšana, sociālā 
ietekme, pakalpojumu izstrāde, pasākumu organizēšana, sadarbības tīklu veidošana, 
normatīvais regulējums, līdzekļu piesaiste. Apmācību nedēļa dos iespēju dalībniekiem 
tīkloties un mācīties vienam no otra pieredzes, izmantojot klātienes nodarbības, lomu 
spēles un neformālu tīklošanos.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par apmācībām, ieskatieties jaunumos mūsu 
interneta vietnē!

Linšēpinga, Zviedrija.
23. martā Linšēpingas Atvērto durvju diena tiešsaistē pulcēja aptuveni 70 dalībn-
iekus no dažādām organizācijām un ar dažādu izcelsmi. Diena bija piepildīta ar
jaunām zināšanām, smiekliem un idejām, kā padarīt Linšēpingu par iekļaujošāku
pašvaldību tās iedzīvotājiem.

PILSĒTU INTEGRĀCIJAS STRATĒĢIJU 
IZSTRĀDE

Līdz aprīļa beigām katra EPI pilsēta kopā ar saviem tehniskajiem partneriem 
izstrādāja pilsētas integrācijas stratēģiju. Balstoties uz rekomendāciju 
dokumentiem no trim apaļā galda sanāksmēm, kas 2020. gada nogalē notika 
katrā EPI valstī, stratēģijās ir iekļautas konkrētas darbības un pasākumi, lai 
uzlabotu pašreizējos integrācijas centienus un uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem orientētas iniciatīvas. Integrācijas stratēģija aptver 
noteiktas prioritārās jomas, piemēram, darba tirgus integrāciju, līdzdalību, 
valodu, izglītību, tāpat arī diskriminācijas novēršanu vai apkaimju jautājumus.
Lai noteiktu īstenojamās darbības, katra pilsēta veica SVID analīzi izvēlētajās 
politikas jomās, nosakot,  kādas ir stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 
katras jomas uzlabošanai.
Pēc tam katra pilsēta formulēja skaidri definētus mērķus un īstenojamās 
darbības izvēlētajās politikas jomās.
Katrai darbībai tika noteiktas iesaistītās puses, paredzamā ietekme un ietekmes 
mērīšanai nepieciešamie rādītāji. Tika analizēta arī darbības ilgtspēja  pēc 
projekta beigām un veikta neliela risku analīze.

Tāpat stratēģijās apskatīti šādi jautājumi: cik labi jaunie pasākumi atbilst līdz 
šim veiktajām darbībām? Cik labi tiek izmantoti esošie resursi? Kādu atšķirību 
darbības rada salīdzinājumā ar iepriekš paveikto un vai tās ir būtiskas šajā 
kontekstā? Vai darbības atbilst to mērķiem un vai tās ir ilgtspējīgas?

Drīz mēs to uzzināsim, jo jau 2021. gada jūlijā tiks uzsākti pilotprojekti stratēģiju 
īstenošanai.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 

SINERĢIJA STARP DIVIEM AMIF 
PROJEKTIEM MURSIJAS REĢIONĀ

Kartahena, viena no septiņām EPI 
projekta  partnerpilsētām, 2021. gada 18. 
martā piedalījās pirmajā ieinteresēto 
pušu kapacitātes stiprināšanas 
pasākumā ar nosaukumu "Jornada de 
Participación: propuestas para la 
integración", ko tiešsaistē organizēja 
Mursijas reģiona Sociālo pakalpojumu 
un attiecību ar trešo sektoru 
ģenerāldirektorāts  cita AMIF projekta, 
kas notiek Mursijas reģionā Spānijā, 
ietvaros. Integrācijas projekta “Reģioni 
migrantiem & bēgļu integrācijas 
projekts” (REGIN) mērķis ir izstrādāt 
rīkus, kas palīdzētu reģioniem 
sadarboties  valdības līmenī un ar 
pilsonisko sabiedrību, lai veidotu 
saskaņotāku integrācijas politiku. 
Pasākums deva iespēju domu 
apmaiņai starp dažādiem dalībniekiem, 
kas reģionā aktīvi darbojas ārvalstu 
pilsoņu iekļaušanas jomā, lai kopīgi 
diskutētu par pašreizējo situāciju 
migrantu un bēgļu integrācijas politikā 
Mursijas reģionā un identificētu 
darbības ar mērķi veicināt migrantu 
integrāciju vai reaģēt uz 
konstatētajām vajadzībām. Sinerģija 
starp diviem AMIF projektiem - REGIN 
reģionālajā līmenī un EPI vietējā līmenī 
– sniedz iespēju sadarboties un
apmainīties ar pieredzi un labo praksi
starp Mursijas reģionu un Kartahenas
pilsētu.

Nozares ar zemu īpatsvaru
Trešo valstu pilsoņi bija nepietiekami pārstāvēti šādās ekonomikas nozarēs, 
tostarp:

FAKTI UN SKAITĻI – VAI JŪS ZINĀJĀT?
Mēs iepazīstinām jūs ar interesantiem un ticamiem faktiem un skaitļiem par 
migrāciju un integrāciju, par pamatu izmantojot Eiropas Komisijas portālu 
migrācijas statistikai, kas pielieto Eurostat sagatavoto statistiku.

Šodien mēs vēlamies runāt par nodarbinātību.
2019. gadā ES darba tirgū bija nodarbināti 8,8 miljoni trešo valstu pilsoņu no 
191,5 miljoniem personu vecumā no 20 līdz 64 gadiem, kas atbilst 4,6% no 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju kopskaita.

Vidējais nodarbinātības līmenis darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū 2019. gadā 
ES pilsoņiem (73,8%) bija augstāks nekā trešo valstu pilsoņiem (60%).

Nozares ar augstu īpatsvaru
2019. gadā trešo valstu pilsoņu īpatsvars bija augstāks nekā ES pilsoņu īpatsvars 
šādās ekonomikas nozarēs, piemēram:

PROJEKTA PARTNERI

Nodarbošanās ar augstu īpatsvaru
Nodarbošanās ziņā trešo valstu pilsoņu īpatsvars bija augstāks nekā ES pilsoņu 
īpatsvars šādās nozarēs:

Nodarbošanās ar zemu īpatsvaru
Nodarbošanās ziņā, trešo valstu pilsoņi bija nepietiekami pārstāvēti šādās 
nozarēs:

Šis dokuments atspoguļo tikai tā autoru, nevis Eiropas Kopienas viedokli. Šis darbs var balstīties uz datiem no 
avotiem, kas nav saistīti ar EPI projekta konsorcija dalībniekiem. Konsorcija locekļi neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai kaitējumu, kas kādai trešajai personai radušies šādu datu kļūdu vai neprecizitāšu rezultātā. 
Informācija šajā dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, un netiek garantēts, ka informācija ir piemērota 
kādam konkrētam mērķim. Tās lietotājs informāciju izmanto, pats uzņemoties risku, un ne Eiropas Kopiena, ne 
kāds EPI konsorcija loceklis nav atbildīgs par jebkādu šīs informācijas izmantošanu.

https://reginproject.eu/es/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
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/
https://epi-project.com/

