
RAVENNA, ITĀLIJA

PILOTPROJEKTI
Izvēlēti, ņemot vērā to potenciālu 

veicināt integrāciju

Darba tirgus
Darbaspēka politikas atbalsta tīkla uzlabošana, jo 
īpaši attiecībā uz migrantiem, kas atstāj viesmīlības 
sistēmu

KEY FEATURES 
OF THE STRATEGY

RĪGA, LATVIJA

Interaktion
Izglītojoši pasākumi, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju un jauniebrau-
cēju mijiedarbību

Ceļvedis jauniebraucējiem Rīgas pašvaldībā

Mājokļi 
Tiešsaistes reģistrs, kurā uzskaitītas uzņemošās ģimenes

Izglītība
Situācijas izpēte par bērniem imigrantiem un reemigrantu 
bērniem Rīgas izglītības iestādēs

ĻUBĻINA, POLIJA
Darba tirgus

Tiešsaistes platforma, kas apvieno darba meklētājus, kas 
ieradušies no ārvalstīm, un darba piedāvājumus Ļubļinā

Dažādības pieņemšana
Starpkultūru šaha semināri un turnīri, daudzveidības un star-
pkultūru semināri, zibakcijas un izstādes

Valoda
Digitālais ceļvedis/karte ar resursiem latviešu valodas apguvei

Latviešu valodas diskusiju klubiņi jauniebraucējiem



Jaunatne
Mobilitātes pasākumi grupai jauniešu, tostarp citu ES pilsētu 
apmeklējumi

Tiešsaistes platforma, kas veicina starpkultūru apmaiņu jauniešu 
vidū

Darba tirgus
Tīklošanās pasākumi mācekļiem un potenciālajiem darba devējiem

LINŠĒPINGA, ZVIEDRIJA
Aktīva iesaistīšanās un pilsoniskums

Iekļaušanas un integrācijas labās prakses un pētniecības semināri Linšēpingas 
pilsētas amatpersonām, pilsoniskajai sabiedrībai un uzņēmumiem

Filmas veidošana par to, kā ir justies atstumtam un pēc tam iekļauties vietējā 
sabiedrībā, parādot atšķirības aspektus attiecībā uz sabiedrības normām 
atkarībā no etniskās piederības, dzimuma utt.

DĪCENBAHA, VĀCIJA

KLUŽA, RUMĀNIJA

KARTAHENA, SPĀNIJA
Aktīva iesaistīšanās un pilsoniskums

Reliģijas, no kultūras līdz solidaritātei - veidojums, kuras mērķis ir 
veicināt dialogu starp reliģiskajām konfesijām un uzsvērt to iegul-
dījumu kopienas, kultūras un sociālajos jautājumos, kā arī sociālās 
kohēzijas uzlabošanā

Izglītība
Skola, kas atvērta citām kultūrām - starpkultūru izglītības pro-
gramma, ko īsteno pašvaldības izglītības centri, lai mācību pro-
cesā iekļautu mācību materiālus par daudzveidību un starpkul-
tūru saskarsmi

Izglītība un darba tirgus
Integrēta pieeja izglītībai un nodarbinātībai - EPI vienas pieturas 
aģentūra ir izveidota, lai jauniebraucējiem sniegtu visu nepieciešamo 
informāciju, norādījumus, kā arī piekļuvi resursiem un pasākumiem, 
tādējādi atvieglojot viņu integrācijas procesu un uzlabojot viņu 
izglītības iespējas un darba tirgus pieejamību


