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KAS PAŠLAIK NOTIEK?
EPI integrācijas stratēģiju atklāšanas pasākumi
No 2021. gada jūlija līdz gada beigām EPI pilsētas organizē pasākumus, kuru mērķis ir
uzsākt pilsētu integrācijas stratēģiju īstenošanu un veicināt informētību par
pilotprojektiem, kas tiks īstenoti EPI projekta pēdējā gadā.
Apskatīsim līdz šim organizētos atklāšanas pasākumus.
Rīga (Latvija), 2021. gada 1. jūlijs
Atklāšanas pasākumā piedalījās 26 cilvēki, tostarp pārstāvji no Rīgas domes
departamentiem, NVO un valsts iestādēm, kas strādā ar migrantiem. Pasākumā tika
prezentēti plānotie EPI pilotprojekti, kuri tiek īstenoti Rīgas pilsētā, vienā no EPI
pilsētām. Piemēram:
- Ērika Pičukāne no Latviešu valodas aģentūras prezentēja digitālo ceļvedi/karti,
kurā tiks apkopota un strukturēta informācija par resursiem latviešu valodas
apguvei dažādiem valodas prasmes līmeņiem.
- Alvis Šķenders no NVO "Patvērums "Drošā māja"" turpināja ar pilotprojekta
“Latviešu valodas diskusiju klubiņi jauniebraucējiem” prezentāciju.
- Indra Vilde no Rīgas pašvaldības iepazīstināja ar pilotprojektu ”Ceļveža
jauniebraucējiem Rīgas pašvaldībā” aktualizēšana.

Ļubļina (Polija), 2021. gada 31. jūlijs
Jūlijā atklāšanas pasākums notika arī Ļubļinā, vienā no EPI pilsētām. Par godu šim
notikumam Ļubļinas pilsēta organizēja ﬂash mob akciju, kas bija pilna prieka, līdzdalības un jautrības. Mēs esam pievienojuši visu video, ko varat apskatīt, noklikšķinot
šeit.
Semināri projekta rezultātu replicēšanai
Balstoties EPI pilsētu aktivitātēs un, konkrētāk, pilsētu integrācijas stratēģijās, EPI
organizē 4 projekta rezultātu replicēšanas seminārus, kuru mērķis ir paplašināt un
izplatīt EPI projekta laikā gūto pieredzi un atziņas citās pilsētās (“pilsētās sekotājās”),
atvieglojot un ļaujot tām veiksmīgi īstenot līdzīgas iekļaušanas un integrācijas iniciatīvas, pielāgojot tās savam kontekstam.
Tādējādi projekta rezultāti neaprobežosies tikai ar EPI pilsētām - drīzāk gan šajās
pilsētās īstenotie iekļaušanas un integrācijas stratēģiskie risinājumi kalpos kā labie
piemēri un prakse citām pilsētām un mudinās mācīties no EPI pieredzes, lai veicinātu
iekļaušanu un starpkulturālismu.
Šādi EPI atbalstīs “pilsētas sekotājas” mācīties no EPI pieredzes un doties pašām savā
EPI ceļojumā.
Kur: semināri tiks organizēti Eiropas reģionos – ziemeļos, dienvidos, austrumos un
rietumos.
Kad: no 2021. gada septembra līdz 2022. gada martam .
Kurš: EPI valstu partneri kopā ar citām vietējām iestādēm un NVO, kas darbojas integrācijas un iekļaušanas jomā.
Kas: semināri iepazīstinās ar EPI un veicinās sadarbību ar mērķi dalīties zināšanās un
labajā praksē integrācijas jomā. Lai gan semināru sākumpunkts būs EPI pilsētu
izstrādātās stratēģijas, semināru galvenais uzsvars tiks likts uz atbalstu pilsētām un
vietējām iestādēm, kas vēlas izstrādāt iesaistošus un inovatīvus pasākumus, lai sniegtu labumu savām kopienām.

PILSĒTU INTEGRĀCIJAS STRATĒĢIJU PILOTPROJEKTI
Pēc izstrādes posma beigām mēs sākam pilsētu integrācijas stratēģiju izmēģinājuma
posmu. Konkrēti, EPI pilsētas ir noteikušas šādas būtiskākās jomas, uz kurām koncentrēsies to pilotprojektos:
SADARBĪBA: radīt telpu un iespējas padziļinātai mijiedarbībai un kopradei starp
cilvēkiem ar atšķirīgu kultūras izcelsmi, lai sekmētu uzticību un kohēziju un tādējādi realizētu daudzveidības radošo potenciālu.
LĪDZDALĪBA: veicināt vietējo kopienu aktīvu iesaistīšanos politikas veidošanā,
garantējot ikviena pilsoņa līdzdalību.
PĀRVALDĪBA: padarīt migrantu integrāciju par vienu no galvenajām prioritātēm
pilsētu darba kārtībā un veidot starpkultūru naratīvu un kompetenci pilsētu darbinieku vidū.
Pilsētas un vietējās pašvaldības ir atbildīgas par plašu pakalpojumu un pasākumu
klāstu, un tām ir svarīga loma migrantu un uzņemošās sabiedrības mijiedarbības
veidošanā. Tādējādi tās ir vispiemērotākās, lai sasniegtu integrācijas mērķus, un to
ieguldījums tiek būtiski ņemts vērā ES un valstu līmenī. Tomēr saskaņā ar ESAO datiem
tikai 54 % vietējo pašvaldību ir izveidota stratēģija, kas aptver visas migrantu integrācijā iesaistītās jomas.
Tādēļ EPI pilsētas, izstrādājot iesaistes aktivitātes, ņēma vērā sekojošus aspektus,
kurus raksturo zemāk minētie atslēgas vārdi:
ATBALSTS - pilsētas iegulda līdzekļus EPI pasākumu izstrādē un nebaidās to
darīt: tās ir iesaistījušas EPI darbā savus darbiniekus, kuri ar aizrautību un centību atbalsta projektu.
LĪDZDALĪBA - pasākumi tiek izstrādāti, izmantojot procesu, kurā iesaistītas
dažādas ieinteresētās personas, sākot no pilsētu pārstāvjiem līdz citām vietējām
iestādēm, no vietējām NVO līdz kopienām, kas vēlas uzlabot mijiedarbību ar
migrantiem un ārvalstniekiem.
APŅEMŠANĀS - pasākumos jāiesaista vietējās kopienas, nevienu neatstājot
novārtā un atzīstot, ka integrācija un iekļaušana ir jutīgas tēmas, kurās uzklausīt
bažas un pieņemt izaicinājumus ir izšķiroši priekšnoteikumi panākumu gūšanai.
ILGTSPĒJĪBA - EPI apsver tikai tādas darbības, kas atbilst sociālajiem un vides
izaicinājumiem, paredzot pasākumus, kas būs ilgtspējīgi un palīdzēs ietekmēt
Eiropas migrācijas ekosistēmu.

FAKTI UN SKAITĻI
- Migrācijas atlants
Vai meklējat informāciju un labās prakses integrācijas un iekļaušanas jomās?
Vai vēlaties smelties iedvesmu darbībām un pasākumiem, kas var palīdzēt jūsu
pilsētai un jūsu organizācijai uzlabot darbu ar ārvalstniekiem un migrantiem?
Tad aplūkojiet jauno un atjaunināto ES tīmekļa vietni par integrāciju, kurā
apkopoti dati un informācija par to, ko ES institūcijas, valsts un vietējās iestādes
un ieinteresētās puses dara integrācijas un iekļaušanas jomā.

