
EPI- European Pact for Integration
Wyzwania i rozwiązania dla miast 

tworzących polityki i strategie integracji

Międzynarodowe Spotkanie

W dniach 31 marca - 1 kwietnia br. w Kartagenie w Hiszpanii odbyło się spotkanie 
Partnerów EPI. Spotkanie to miało na celu podzielenie się wynikami działań 
pilotażowych i wszystkich działań realizowanych przez poszczególnych 
Partnerów EPI, a także określenie ostatecznej formy programu  Europejskiej 
Konferencji Końcowej, podsumowującej projekt.

DATA DO ZAPAMIĘTANIA
Konferencja Końcowa EPI 
30 - 31 Maja 2022 r.
9:00 - 18:00
URBAN CENTER
ul. Turati 6 – Monza, Włochy

Pełna agenda i więcej informacji na temat rejestracji już wkrótce.

W celu uzyskania dalszych informacji:
elisa.chiesa@comunitabrianza.it
lucia.merlino@comunitabrianza.it

W dniach 30 - 31 maja br. w Monza we Włoszech zostanie zorganizowana Europejska 
Konferencja Podsumowująca projekt EPI. Wydarzenie ma na celu omówienie tematyki 
związanej z obecną sytuacją kryzysową w zakresie przyjmowania i integracji obywateli 
państw trzecich oraz położenie podwalin, dzięki wynikom projektu EPI, pod wspólne 
wysiłki na rzecz zapewnienia zintegrowanej odpowiedzi europejskich samorządów na 
wyzwania, jakie stawiają przed nimi nowe wyzwania migracyjne.

Wydarzenie potrwa dwa dni i zgromadzi bardzo zróżnicowaną grupę uczestników. 
Celem pierwszego dnia wydarzenia jest przedstawienie informacji o EPI, jako o 
pilotażowym projekcie UE, mającym na celu poprawę strategii integracji 
międzykulturowej i zorganizowanie otwartych grup roboczych umożliwiających 
nawiązanie przyszłej współpracy. Celem drugiego dnia wydarzenia jest rozpoczęcie 
prac nad Manifestem zintegrowanej reakcji europejskiej w samorządach w odniesieniu 
do przyjęcia obywateli państw trzecich i uchodźców.
Konferencja obejmie w szczególności:

Inspirujące przemówienia, podczas których krajowi i europejscy  decydenci oraz 
eksperci wysokiego szczebla z OECD i Rady Europy będą debatować na temat 
integracji i włączenia obywateli państw trzecich.

Dyskusje panelowe, podczas których międzynarodowi eksperci i przedstawiciele 
instytucji będą debatować na temat najważniejszych obszarów priorytetowych 
Strategii Miast (takich jak edukacja, zarządzanie i partycypacja, mieszkalnictwo, 
zatrudnienie i rynek pracy itp.).

Grupy tematyczne prowadzone przez partnerów technicznych i ekspertów 
zaangażowanych we wszystkie działania projektowe, prowadzone na poziomie 
miast (w tym definiowanie i zatwierdzanie Strategii Integracji Miast).

Strategie Integracji EPI

Weszliśmy w ostatnią fazę projektu, w której miasta członkowskie EPI finalizują 
swój własny plan działań w celu wzmocnienia wprowadzonych już lokalnych 
działań na rzecz włączenia i integracji. Ta faza projektu zakłada również 
sformalizowanie procesu politycznego, które pozwoli na wdrożenie lokalnych 
strategii integracji poprzez bezpośrednie wprowadzenie działań, jak i inicjatyw 
następczych.

NOWE PLANY DZIAŁAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

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.epi-project.com

