EPI- Proiectul ”Pactul european
pentru integrare”

CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Întâlnirea transnațională
Partenerii s-au întâlnit la Cartagena, Spania, pe 31 martie și 1 aprilie. Această
întâlnire și-a propus să împărtășească rezultatele acțiunilor pilot și toate
activitățile de conștientizare organizate de diferiții parteneri EPI, precum și
concentrarea asupra deﬁniției ﬁnale a programului și sesiunilor Conferinței
Finale Europene.

Strategie de integrare a EPI
Am intrat în ultima etapă a proiectului, aceea în care orașele EPI își ﬁnalizează
planurile de integrare pentru a potența incluziunea locală și acțiunile de
integrare deja în desfășurare prin formalizarea unui proces care va stabili
modalitățile de implementare și prin realizarea efectivă a unor acțiuni și
inițiative.

SAVE THE DATE
Conferința finală EPI
30-31 mai, 2022,
în intervalul orar 09.00-18.00
URBAN CENTER
Str. Turati nr. 6, Monza, Italia
Agenda completă cu mai multe informații după înregistrare și va fi disponibilă în
curand.
Pentru mai multe informații:
elisa.chiesa@comunitabrianza.it
lucia.merlino@comunitabrianza.it
Pe 30 și 31 mai va ﬁ organizată la Monza, Italia, Conferința Finală Europeană EPI.
Evenimentul își propune să reﬂecte asupra situației actuale de criză în primirea și
integrarea resortisanților țărilor terțe și să pună bazele, bazat pe realizările din
cadrul EPI, pentru un efort comun de a asigura un răspuns integrat al
municipalităților europene la provocările noilor scenarii.
Evenimentul va dura două zile în prezența unui public foarte divers. Scopul primei zile
este de a oferi o imagine de ansamblu asupra EPI, ca proiect pilot al UE, menit să
îmbunătățească strategia de integrare interculturală și să creeze grupuri de lucru
pentru viitoare colaborări, iar scopul celei de a doua zile este de lucra la un Manifest,
un răspuns european integrat în municipalități pentru primirea resortisanților țărilor
terțe și a refugiaților.
În special, conferința va include:
Discursuri inspiraționale în care factorii de decizie naționali și politici din
instituțiile UE și experți la nivel înalt din OCDE și Consiliul Europei vor stimula
reﬂecțiile și discuțiile privind integrarea și includerea resortisanților țărilor
terțe.
Discuții în panel în care experți internaționali și reprezentanți instituționali vor
dezbate cele mai importante domenii prioritare ale strategiilor orașelor (cum ar
ﬁ educația, guvernanța și participarea, locuința, ocuparea forței de muncă și
piața muncii etc.).
Grupuri tematice conduse de partenerii tehnici și experții care au fost implicați
în toate activitățile proiectului desfășurate la nivel de orașe (inclusiv deﬁnirea și
aprobarea Strategiilor de Integrare a Orașelor).

