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CO SIĘ DZIEJE?

Strategie Integracji EPI 
Weszliśmy w ostatnią fazę projektu, gdzie miasta testują działania pilotażowe 
jako wstępny krok do sformalizowania własnych strategii integracyjnych.

Na poziomie lokalnym, każde miasto EPI ustala kroki, jakie należy podjąć w celu 
uchwaleniu Strategii Integracji Miasta, która ma być wspierana przez władze 
miasta, albo poprzez sformalizowanie procesu politycznego, który określi jego 
wdrożenie, albo poprzez bezpośrednie wdrożenie działań.

Na poziomie projektu partnerzy opracowują również wspólne ramy ze wszystkimi 
dotychczas wdrożonymi strategiami. Obejmie to ogólne wytyczne, najlepsze 
praktyki, studia przypadków i konkretne działania podejmowane przez każde 
miasto EPI, tak aby inne miasta UE i zainteresowane strony miały dostęp do tej 
wiedzy i ulepszały swoje własne polityki i środki. 
 
Spotkanie ponadnarodowe 
Partnerzy spotkają się w Cartagena w Hiszpanii w dniach 31 marca - 1 kwietnia 
2022 r. 
Spotkanie to będzie miało na celu podzielenie się wynikami działań pilotażowych 
i działań popularyzujących aktywności prowadzonych przez partnerów EPI, 
takich jak warsztaty replikacyjne, oraz zaplanowanie kolejnego kroku, takiego jak 
organizacja konferencji krajowych i organizacja Międzynarodowej Konferencji 
Podsumowującej projekt EPI (przewidziana na 30-31 maja 2022r. w Monza we 
Włoszech). 

Warsztaty dobrych praktyk
Opierając się na działaniach miast EPI, a dokładnie na miejskich strategiach
integracji, EPI organizuje 4 warsztaty mające na celu dzielenie się z innymi 
miastami wiedzą zdobytą w trakcie realizacji projektu, ułatwiając i umożliwiając 
im wdrożenie podobnej miejskie inicjatywy integracyjnej, którą dostosują do 
swoich potrzeb.

Zasoby

Ostatni biuletyn Europejskiej Sieci Migracyjnej 

Biuletyny ESM to kwartalne biuletyny zawierające aktualne informacje na temat 
ostatnich wydarzeń w UE i poszczególnych krajach w zakresie migracji i azylu,
a także przegląd najważniejszych statystyk, publikacji, wydarzeń i wydarzeń ESM. 

Kliknij tutaj, aby pobrać biuletyn 

Kliknij tutaj, aby pobrać biuletyn Flash

Kto Co

Riga, Creative Ideas 1/20/2022
Doskonała okazja do wymiany doświad-
czeń i dzielenia się wnioskami wyciąg-
niętymi z projektu EPI na skalę europejską 
i lokalną. 
W wydarzeniu wzięło udział 43 uczest-
ników reprezentujących łotewskie gminy, 
instytucje publiczne i organizacje pozar-
ządowe. 

Cluj, Lublin, Rávena, 
Patrir, CCB

2/10/2022

Podkreślić i upowszechnić najlepsze 
działania podjęte przez Kluż, Lublin i 
Rawennę, mające na celu ułatwienie i 
wsparcie integracji obywateli pocho-
dzących spoza Unii Europejskiej.
Dostępna prezentacja wirtualnej biblio-
teki EPI, podsumowująca wszystkie 
praktyki opracowane przez miasta EPI.

Cartagena, ACI 2/23/2022

Podczas wydarzenia przedstawiciele 
Miast Linkoping i Dietzenbach zaprezen-
tują główne działania i osiągnięcia w 
zakresie integracji międzynarodowych 
obywateli. 
Zaczną od Indeksu Miast Międzykultur-
owych Rady Europy i będą kontynuowane 
podczas sesji, podczas których wszyscy 
uczestnicy będą dzielić się swoimi 
doświadczeniami i najlepszymi praktyka-
mi 

Dietzenbach, Linköping, 
Pro Arbeit

2/28/2022

Doświadczenie zarządzania różnorodno-
ścią w Kartagenie z interwencją różnych 
prelegentów w kontekście międzykultur-
owości z innowacyjnymi doświadczeniami, 
takimi jak: 
inicjatywy dotyczące zarządzania różno-
rodnością religijną i warsztaty edukacyj-
ne prowadzone w szkołach 

Kiedy

Kurš KasKad

Kurš KasKad

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_emn_35th_bulletin_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_35th_emn_bulletin_flash_en.pdf
www.epi-project.com
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



