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CO SIĘ DZIEJE?

Wydarzenia związane z rozpoczęciem realizacji Strategii Integracji EPI

Od lipca 2021 r. do końca roku miasta EPI organizują wydarzenia mające na celu 
rozpoczęcie implementacji Strategii Integracji Miast oraz podniesienie świadomości 
na temat działań pilotażowych, które zostaną przeprowadzone w ostatnim roku 
realizacji projektu EPI.
Przyjrzyjmy się dotychczasowym wydarzeniom inauguracyjnym.

Ryga (Łotwa), 1 lipca 2021 r.

W inauguracyjnym wydarzeniu wzięło udział 26 osób, w tym przedstawiciele wydziałów 
Urzędu Miasta Rygi, organizacje pozarządowe i instytucje państwowe pracujących z 
migrantami. Podczas wydarzenia zaprezentowano kilka najlepszych praktyk 
integracyjnych na Łotwie jako przykłady do omówienia działań pilotażowych EPI, które 
mają zostać wdrożone przez miasto Ryga, jedno z miast EPI. Na przykład:

• Ērika Pičukāne z Łotewskiej Agencji Językowej zaprezentowała aplikację 
cyfrową udostępniającą zasoby do nauki języka łotewskiego na różnych 
poziomach zaawansowania językowego.
• Alvis Šķenders z organizacji pozarządowej „Schron „Bezpieczny dom” 
kontynuował prezentację pilotażowego projektu łotewskie kluby dyskusyjne dla 
nowo przybyłych.
• Indra Vilde z miasta Ryga przedstawiła ostatni projekt pilotażowy, a mianowicie 
pełną i odpowiednią aktualizację „Przewodnika dla nowoprzybyłych w gminie 
Ryga”.

Po zakończeniu fazy projektowania weszliśmy w fazę pilotażową strategii integracji 
miast. W szczególności miasta EPI określiły następujące kluczowe obszary, na których 
skupiają się ich działania pilotażowe:

INTERAKCJA: otwieranie przestrzeni i możliwości interakcji i współtworzenia 
między ludźmi o różnym pochodzeniu kulturowym, co pomoże budować zaufanie 
i spójność, a tym samym realizować twórczy potencjał różnorodności
UCZESTNICTWO: stymulowanie aktywnego zaangażowania społeczności lokal-
nych w kształtowanie polityki, gwarantując udział każdego obywatela
ZARZĄDZANIE: sprawienie, aby integracja migrantów stała się kluczowym 
priorytetem w agendzie miast, budowa międzykulturowej narracji i kompetencje 
wśród pracowników miast

Miasta i władze lokalne są odpowiedzialne za szeroki zakres usług i działań. Od-
grywają ważną rolę w kształtowaniu interakcji między migrantami a społeczeństwem 
przyjmującym. Są zatem w najlepszej pozycji do osiągnięcia celów integracyjnych, a 
ich wkład jest silnie rozważany na szczeblu unijnym i krajowym. Jednak tylko 54% ma 
określoną strategię obejmującą wszystkie sektory zaangażowane w integrację migran-
tów według OECD.
Z tego powodu miasta EPI rozważają kilka funkcji w rozwoju swoich działań 
angażujących, podsumowanych poniższymi słowami kluczowymi:

ZAANGAŻOWANIE – miasta inwestują w rozwój działań EPI i nie boją się tego 
robić: są po całym EPI ze swoimi pracownikami, którzy z pasją i oddaniem wspie-
rają projekt
UCZESTNICTWO – działania są opracowywane w ramach procesu, w który zaan-
gażowanych jest kilku interesariuszy, od pracowników miast po inne władze lokal-
ne, od lokalnych organizacji pozarządowych po społeczności, które chcą 
poprawić interakcje z migrantami 
ZAANGAŻOWANIE – działania mają angażować społeczności lokalne, nie 
zostawiając nikogo w tyle i akceptując, że integracja i włączenie to tematy 
wrażliwe, gdzie słuchanie obaw i podejmowanie wyzwań są kluczowymi warunka-
mi sukcesu
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EPI bierze pod uwagę tylko działania, które są 
zgodne z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, opracowując środki, które 
będą trwać długo i przyczyniając się do wywierania wpływu na europejski ekosy-
stem migracyjny

FAKTY I LICZBY 
                – Atlas migracji

 

PILOTAŻOWE WDROŻENIE MIEJSKICH STRATEGII INTEGRACJI 

Szukasz informacji i dobrych praktyk dotyczących integracji i włączenia? 
Potrzebujesz inspiracji do działań i środków, które mogą pomóc Twojemu miastu 
i Twojej organizacji usprawnić pracę z migrantami? W takim razie sprawdź nową 
i zaktualizowaną stronę internetową UE na temat integracji, zawierającą dane i 
informacje na temat działań instytucji UE, władz krajowych i lokalnych oraz 
zainteresowanych stron w poszczególnych krajach w dziedzinie integracji i 
włączenia.

Lublin (Polska), 31 lipca 2021 r.

Impreza inauguracyjna odbyła się w lipcu w Lublinie, jednym z miast EPI. Z tej okazji 
miasto Lublin zorganizowało akcję flash mob, pełną radości, tańców i zabawy. Wszy-
stko zamieściliśmy w filmie, który można obejrzeć klikając tutaj. 

Warsztaty dyskusyjne

Opierając się na działaniach miast EPI, a dokładniej na strategiach integracji miast, 
EPI organizuje 4 warsztaty mające na celu poszerzenie i rozpowszechnienie doświad-
czeń nabytych w trakcie projektu na inne miasta, ułatwiając i umożliwiając im wdrożen-
ie podobnej miejskiej inicjatywy na rzecz włączenia i integracji z powodzeniem przysto-
sowując je do potrzeb.
Gwarantuje to, że wyniki projektu nie będą ograniczone do miast EPI, a strategiczne 
rozwiązania dot integracji wdrożone w miastach będą służyć jako dobre przykłady i 
praktyki dla innych miast oraz zachęcą je do uczenia się na doświadczeniach EPI na 
drodze do bycia miastem międzykulturowym.
Warsztat i plan zrównoważonego rozwoju będą wspierać miasta, które obserwują 
proces wdrożenia strategii, pomogą wyciągnąć wnioski z pozyskanego doświadczenia.

Gdzie: warsztaty obejmą główne regiony Europy, z północy na południe, przechodząc 
przez wschód i zachód.
Kiedy: od września 2021 r. do marca 2022 r.
Kto: Krajowi partnerzy EPI we współpracy z innymi władzami lokalnymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w dziedzinie integracji i włączania.
Co: warsztaty wprowadzą do projektu EPI i obejmą wspólne działania mające na celu 
dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie integracji. Podczas gdy punktem 
wyjścia warsztatów będą strategie opracowane przez miasta EPI, głównym celem war-
sztatów będzie wsparcie miast i władz lokalnych, które chcą rozwijać angażujące i 
innowacyjne działania przynoszące korzyści ich społecznościom.

https://www.facebook.com/watch/?v=531945981556941
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https://www.oecd.org/publications/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm
https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/migrant-integration/home&sa=D&source=docs&ust=1634288966856000&usg=AOvVaw0cMTTUrMRvsJMO9rAotHva
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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/
www.wpi-project.com

