
ACȚIUNI PILOT
Alese din perspectiva potențialului 
lor de a crește nivelul de integrare

Piața muncii
Dezvoltarea rețelei de sprijin a politicilor din domeniul 
muncii în special pentru migranții care părăsesc siste-
mul de primire

KEY FEATURES 
OF THE STRATEGY

RIGA, LETONIA

Interacțiune
Evenimente educaționale pentru promovare a intercațiunii între 
rezidenți și noii-veniți

Ghid pentru noii-veniți in Riga

Locuire
Registru online în care sunt menționate familiile primitoare

Educaţie
Cercetarea situației copiilor imigranți și re-imigranți din insti-
tuțiile de învățământ din Riga

LUBLIN, POLONIA
Piața muncii

Platformă online cu locurile de muncă disponibile în Lublin, pe 
care cei veniți din străinătate o pot accesa

Acceptarea diversității
Turnee internaționale și ateliere de șah, ateliere pe tema diver-
sității și a interculturalității, flash-mob-uri și expoziții

Limba
Ghiduri și hărți digitale care prezintă resursele disponibile de 
învățare a limbii letone
 
Cluburi de discuții în limba letonă pentru noii-veniți

RAVENNA, ITALIA



Tineret
Activități legate de mobilitate, inclusiv vizite în alte orașe europene, 
pentru un grup de tineri

Platformă online de promovare a schimburilor între tineri

Piața muncii
Organizarea unor evenimente în cadrul cărora cei aflați în căutarea 
unui loc de muncă se pot întâlni cu potențialii angajatori

LINKÖPING, SUEDIA
Angajament și Cetățenie

Cele mai bune practici de includere și integrare și noi ateliere de cercetare 
pentru oficialii orașului Linkoping, societatea civilă și mediul de afaceri
 
Producerea unui film despre cum este să fii exclus și apoi inclus, care arată 
aspecte de a fi diferit în raport cu normele din societate în funcție de etnie, gen 
etc.

DIETZENBACH, GERMANIA

CLUJ-NAPOCA, ROM NIA

CARTAGENA, SPAIN
Participare și implicare activă

Religiile, de la Cultură la Solidaritate, o entitate care să promoveze 
dialogul între confesiunile religioase și să evidențieze contribuția 
acestora în ceea ce privește chestiunile comunitare, culturale și 
sociale și îmbunătățirea coeziunii sociale

Educaţie
O școală deschisă altor culturi, un program de educație interculturală 
desfășurat de centrele de învățământ din municipiu pentru a încorpora 
materiale didactice despre diversitate și interculturalitate

Educație și piața muncii
O abordare integrată a educației și pieței muncii - EPI One-Stop-shop 
este conceput pentru a oferi noilor veniți toate informațiile, îndrum-
are, precum și acces la resurse și activități, facilitându-le procesul de 
integrare și creându-le oportunități în domeniul educației și facilitând 
accesul pe piața muncii.


