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pentru integrare”

CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Strategiile de integrare EPI
Am intrat în ultima fază a proiectului,  în care orașele care fac parte din EPI 
testează acțiunile pilot, ca etapă preliminară pentru formalizarea propriilor 
strategii de integrare.

La nivel de oraș, fiecare oraș din cadrul EPI stabilește pașii care trebuie urmați 
pentru a crea și semna o strategie oficială de integrare a orașelor, care să aibă 
sprijinul conducerii orașului, fie prin formalizarea unui politici care va stabili 
punerea sa în aplicare, fie prin desfășurarea directă a acțiunilor și inițiativelor de 
monitorizare.

La nivel de proiect, partenerii dezvoltă, de asemenea, un cadru comun cu toate 
strategiile puse în aplicare până în prezent. Acesta va include recomandări 
generale, bune practici, studii de caz și activități specifice întreprinse de fiecare 
oraș EPI, astfel încât alte orașe și actori locali interesați din UE să poată avea 
acces la aceste cunoștințe și să își îmbunătățească propriile politici și măsuri. 
 
Întâlnirea transnațională
Partenerii se vor întâlni la Cartagena, Spania, pe 31 martie și 1 aprilie. Această 
întâlnire va avea ca scop discutarea rezultatelor acțiunilor pilot și tuturor 
activităților menite să crească nivelul de conștientizare, organizate de diferiți 
parteneri EPI, cum ar fi atelierele de replicare, precum și să planifice următorii 
pași, respectiv organizarea conferințelor naționale și a Conferinței Europene 
finale (prevăzută în 30 mai și 31 mai la Monza, în Italia).  

Workshop-uri de replicare
Bazându-se pe activitățile orașelor EPI și mai precis pe strategiile de integrare a 
orașelor, EPI organizează patru ateliere de replicare menite să extindă și să
răspândească experiența dobândită și lecțiile învățate în timpul proiectului EPI 
în alte orașe (orașe urmăritoare), facilitându-le și permițându-le implementarea 
cu succes a unor inițiative similare de incluziune și integrare, adaptate în același 
timp la contextele lor.

Resurse

Ultimul buletin al Rețelei europene de migrație

Buletinele informative ale REM sunt buletine informative trimestriale care oferă o 
actualizare a evoluțiilor recente la nivelul UE și la nivel național în materie de migrație 
și azil, precum și o prezentare generală a statisticilor cheie, a publicațiilor REM, a 
evenimentelor și a evoluțiilor.

Click aici pentru a descărca Buletinul

Click aici pentru a descărca Buletinul Flash

Cine Ce

Riga, Creative Ideas 1/20/2022
Ocazie excelentă de a realiza un schimb 
de experiență și de lecții învățate în 
proiectul EPI, la scară europeană și 
locală. Evenimentul a avut 43 de partici-
panți, reprezentând municipalități  
letone, instituțiile publice și ONG-uri.

Cluj, Lublin, Rávena, 
Patrir, CCB

2/10/2022

Evidențierea și diseminarea celor mai 
bune acțiuni întreprinse la nivelul orașel-
or Cluj, Lublin și Ravenna, menite să 
faciliteze și să sprijine integrarea 
cetățenilor proveniți din afara Uniunii 
Europene; prezentarea oficială a bibliote-
cii virtuale EPI, reunind toate modelele de 
bune practici dezvoltate de orașele EPI.

Cartagena, ACI 2/23/2022

În cadrul evenimentului, reprezentanții 
orașelor Linköping și Dietzenbach vor 
prezenta principalele acțiuni și realizări 
în ceea ce privește integrarea cetățenilor 
internaționali. Acestea vor porni de la 
indicele orașelor interculturale,  al Consi-
liului Europei, și vor continua cu sesiuni 
în cadrul cărora toți participanții își vor 
împărtăși experiențele și cele mai bune 
practici.

Dietzenbach, Linköping, 
Pro Arbeit

2/28/2022

Experiența managementului diversității 
în Cartagena, cu intervenția diferiților 
vorbitori pe tema interculturalității, 
prezentând experiențe inovatoare, cum 
ar fi: inițiative privind managamentul 
diversității religioase și ateliere educative 
realizate în școli.

Când

Cine CeCând

Cine CeCând
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