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CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Evenimente de lansare a strategiilor de integrare EPI
Din iulie 2021 până la sfârșitul anului, orașele din cadrul EPI organizează evenimente
menite să lanseze Strategia de integrare a orașului și să sensibilizeze cu privire la
acțiunile pilot care urmează să ﬁe desfășurate în ultimul an al proiectului EPI.
Să aruncăm o privire asupra evenimentelor de lansare organizate până acum.
Riga (Letonia), 1 iulie 2021
La evenimentul de lansare au participat 26 de persoane, inclusiv reprezentanți ai
municipalității Riga, ONG-uri și instituții de stat care lucrează cu migranții. În cadrul
evenimentului au fost prezentate câteva modele de bune practici de integrare din
Letonia, pentru discutarea acțiunilor pilot care urmează să ﬁe implementate de către
orașul Riga, unul dintre orașele EPI. De exemplu:
Ērika Pičukāne de la Agenția pentru Limba Letonă a prezentat o aplicație
digitală care oferă resurse pentru învățarea limbii letone pentru diferite niveluri
de competență lingvistică.
Alvis Šķenders de la ONG-ul „Adăpost-casă sigură" a continuat cu o prezentare a
proiectului pilot Cluburi de discuții în limba letonă pentru noii veniți.
Indra Vilde de la Primăria Riga a prezentat ultimul proiect-pilot, și anume o
actualizare completă și relevantă a „Ghidului pentru noii veniți al municipalității
Riga”.

Lublin (Polonia), 31 iulie 2021
Evenimentul de lansare a avut loc în iulie la Lublin, unul dintre orașele EPI. Pentru această ocazie, orașul Lublin a organizat o acțiune ﬂash mob, plină de bucurie, participare și distracție. Am inclus totul într-un videoclip pe care îl puteți vizualiza făcând clic
aici.
Ateliere de replicare
Bazându-se pe activitățile orașelor EPI și mai speciﬁc pe strategiile de integrare a
orașelor, EPI organizează 4 ateliere de replicare menite să extindă și să răspândească
experiența acumulată și lecțiile învățate în timpul proiectului EPI în alte orașe, facilitând și permițându-le implementarea cu succes a unor inițiative similare de integrare
a orașelor, adaptându-le la contextele lor.
Acest lucru asigură că rezultatele proiectului nu vor ﬁ limitate la orașele EPI - este mai
degrabă cazul în care soluțiile strategice de incluziune și integrare implementate în
aceste orașe vor servi ca exemple și practici bune pentru alte orașe și le vor încuraja
să învețe din experiența EPI în eforturile lor de a deveni mai incluzivi și interculturali.
Replicarea EPI și planul durabil ar sprijini astfel orașele interesate să își dezvolte propria strategie și să învățe din experiența EPI.
Unde: atelierele vor acoperi principalele regiuni ale Europei, de la nord la sud, trecând
prin est și vest.
Când: între septembrie 2021 și martie 2022
Cine: parteneri naționali din cadrul EPI în asociere cu alte autorități locale și ONG-uri/OSC-uri care lucrează în domeniul integrării și incluziunii.
Ce: atelierele vor prezenta EPI și vor include activități de colaborare menite să împărtășească cunoștințele și bunele practici privind integrarea. În timp ce punctul de
plecare al atelierelor va ﬁ strategiile dezvoltate de orașele EPI, accentul principal al
atelierelor va ﬁ sprijinul acordat orașelor și autorităților locale dispuse să dezvolte
acțiuni interesante și inovatoare în beneﬁciul comunităților lor.

PILOTAREA STRATEGIEI DE INTEGRARE A ORAȘELOR
După încheierea fazei de elaborare, am intrat în faza de pilotare a strategiilor de integrare a orașelor. Orașele din cadrul EPI au identiﬁcat următoarele domenii-cheie
drept principalul obiectiv al acțiunilor lor pilot:
INTERACȚIUNE: deschideți spații și oportunități pentru interacțiune profundă și
co-creare între oameni de diferite origini culturale și din medii diferite, pentru a
construi încredere și coeziune și, astfel, realiza potențialul creativ al diversității
PARTICIPARE: stimulează implicarea activă a comunităților locale în procesul de
elaborare a politicilor, garantând participarea ﬁecărui cetățean
GUVERNANȚĂ: face din integrarea migranților o prioritate cheie în agenda
orașelor și construiește o narațiune și competențe interculturale între personalul
orașelor
Orașele și autoritățile locale sunt responsabile pentru o gamă largă de servicii și activități și joacă un rol important în conturarea interacțiunii dintre migranți și societatea
primitoare. Astfel, acestea sunt cele mai bine poziționate pentru a atinge obiectivele
de integrare, iar contribuția lor este considerată cu tărie la nivelul UE și la nivel
național. Totuși, doar 54% au o strategie speciﬁcă care acoperă toate sectoarele
implicate în integrarea migranților conform OECD.
Acesta este motivul pentru care orașele din cadrul EPI iau în considerare mai multe
caracteristici în dezvoltarea acțiunilor lor de implicare, rezumate prin cuvintele cheie
de mai jos:
ANGAJAMENT - orașele investesc în dezvoltarea acțiunilor EPI și nu se tem să
facă acest lucru: personalul din cadrul este foarte prezent, susține proiectul cu
pasiune și dăruire
PARTICIPARE - acțiunile sunt concepute printr-un proces care implică mai multe
părți interesate, de la personalul orașelor la alte autorități locale, de la ONG-uri
locale la comunități care doresc să îmbunătățească interacțiunea cu migranții și
străinii
IMPLICARE - acțiunile ar trebui să implice comunitățile locale, să nu lase pe
nimeni în urmă și să accepte că integrarea și incluziunea sunt subiecte sensibile,
în care preocupările de ascultare și acceptarea provocărilor sunt condiții
esențiale pentru succes
SUSTENABILITATE - EPI are în vedere doar acțiuni care sunt în concordanță cu
provocările sociale și de mediu, concepând măsuri care vor dura pe termen lung
și contribuind la impactul asupra ecosistemului european de migrație

FAPTE ȘI CIFRE Atlasul Migrației
Căutați informații și bune practici privind integrarea și incluziunea? Aveți nevoie
de inspirație pentru acțiuni și măsuri care vă pot ajuta orașul și organizația
pentru a-și îmbunătăți activitatea cu străinii și migranții? Atunci accesați noul
site web actualizat al UE privind integrarea, reunind date și informații despre
ceea ce fac instituțiile UE, autoritățile naționale și locale și actorii interesați din
țară în domeniul integrării și al incluziunii.

