
EPI - Projekt Europejski Pakt 
na rzecz Integracji

CO SIĘ DZIEJE?

Tydzień Szkoleniowy zorganizowano w dniach 10-12 maja 2021 r.,to trzy dni spotkań z 
partnerami EPI oraz zespołem ekspertów zewnętrznych, trenerami i prelegentami na 
tematy migracji, integracji, inkluzji, mowy nienawiści, mediów i storytellingu, rynku 
pracy i uczestnictwa. 
Tydzień Szkoleniowy był dla wszystkich uczestników okazją do zgłębienia powyższych 
tematów, wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk z całego świata oraz osób, 
które je wdrożyły. 
Partnerzy projektu zidentyfikowali obszary priorytetowe zawarte w strategiach, ich 
realizację oraz związane z nimi wyzwania. Analiza SWOT wykazała mocne i słabe 
strony, szanse i zagrożenia dla realizowanych działań. 
Celem Szkoleniowego Tygodnia było przygotowanie miast (w tym władz miasta i 
pracowników samorządowych) do terminowego i skutecznego wdrożenia strategii 
oraz maksymalizacji jej działań. Tydzień był dla uczestników okazją do nawiązywania 
kontaktów i uczenia się na wzajemnych doświadczeniach poprzez sieciowanie 
dobrych praktyk, odgrywanie ról i nieformalne nawiązywanie kontaktów. W 
szczególności, Tydzień Szkoleniowy obejmował trzy główne wydarzenia: 

Po zakończeniu fazy projektowania, której kulminacją był Tydzień Szkoleniowy, 
weszliśmy w fazę pilotażową wdrażania miejskich strategii integracji. Cały proces 
projektowania i pilotażu będzie realizowany przede wszystkim poprzez zasto-
sowanie trzech poniższych kroków: 

1. Organ koordynujący (czerwiec 2021–marzec 2022): powołanie grupy eksperckiej
na poziomie miasta, składającej się z pracowników zatrudnionych w projekcie,
partnerów technicznych EPI i wybranych ekspertów, prowadzącej i nadzorującej
realizację strategii.

2. Wydarzenie inaugurujące (lipiec 2021): jedno w każdym mieście, którego celem
jest dzielenie się informacją na temat głównych działań realizowanych w ramach
strategii integracji.

3. Pakt Integracji Miast (lipiec 2021-marzec 2022): rozpoczęcie uzgodnionych pilo-
tażowych działań, mających na celu poprawę polityk i środków integracji miast
oraz ich nadzorowanie, dzięki pracy Miejskiego Komitetu, utworzonego przez
kluczowych interesariuszy publicznych i prywatnych, istotnych dla pomyślnej
realizacji strategii.

W szczególnym nawiązaniu do realizacji strategii, będą one oceniane za pomocą 
następujących wskaźników i związanych z nimi pytań:

FAKTY I LICZBY 
– Atlas migracji

PILOTAŻOWE WDROŻENIE MIEJSKICH STRATEGII INTEGRACJI 

Migracja pozostaje głównym dylematem obywateli UE. Ułatwiając dostęp do 
globalnych danych dotyczących migracji i ich wykorzystanie, Atlas Migracji 2020 
jest odpowiedzią na jeden z priorytetów nowej Komisji Europejskiej na 

 nadchodzące dziesięciolecia.

Atlas Migracji zawiera zharmonizowane, aktualne i zatwierdzone dane 
dotyczące statusu migracji i demografii w 27 państwach członkowskich UE oraz 
171 krajach i terytoriach spoza UE. 

Uzyskaj dostęp do Atlasu, klikając tutaj. 

1. Spotkanie Peer Review, podczas którego przedstawiciele Miast mieli okazję
podzielić się prezentacjami na temat opracowanych strategii. Wszyscy partnerzy
EPI mogli wymienić się pomysłami, przemyśleniami i najlepszymi praktykami, a
także wziąć udział w warsztatach, które dostarczyły wielu praktycznych
wskazówek do wykorzystania w pilotażowej fazie projektu.

2. Warsztaty szkoleniowe, na które zaproszono zewnętrznych ekspertów z orga-
nizacji publicznych i prywatnych w celu przedstawienia różnych punktów widze-
nia na tematy istotne dla migracji i integracji. W szczególności, poproszono
przedstawicieli miast z wieloletnim doświadczeniem w integracji migrantów o
podzielenie się  doświadczeniem i dobrymi praktykami.

3. Posiedzenie Komitetu Naukowego EPI, składającego się z wybranych eksper-
tów, wspierających miasta w projektowaniu i wdrażaniu strategii integracyjnych.
Podczas posiedzenia, eksperci uczestniczyli w sesjach prezentacyjnych przygo-
towanych przez miasta na temat ich strategii integracyjnych, przekazali ogólne
informacje zwrotne dla miast i wyznaczyli ramy współpracy wewnętrznej w celu
skutecznej oceny i walidacji strategii.
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Główne pytanie do oceny
Czy działania mieszczą się w kontekście?

Czy działania przyczyniają się do osiągnięcia celów 
miasta?

 Czy działania mają trwać w dłuższej perspektywie?

Czy miasto właściwie wykorzystuje swoje zasoby?

Czy działania są zgodne z interesariuszami i 
społecznościami?

Czy działania powodują realną i pozytywną zmianę? 

https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://epi-project.com/en/

