© istockphoto, corbis, fotolia

Europejski portal poświęcony integracji
ec.europa.eu/migrant-integration
Tutaj znajdziesz i udostępnisz innym informacje
o integracji imigrantów w Europie

PL

Sprawy Wewnętrzne

Dowiedz się, co
sprawia, że integracja
imigrantów w Europie
jest udana!
Poznaj fakty i aktualności
Odwiedź stronę ec.europa.eu/migrantintegration i zapoznaj się z informacjami
poświęconymi integracji obywateli krajów
spoza UE w Unii, w tym między innymi
na temat prawodawstwa europejskiego
i krajowego, lokalnych doświadczeń,
polityki, badań naukowych, sprawozdań
parlamentarnych i badań organizacji
pozarządowych, przejrzyj też dane finansowe
i statystyczne.
Śledź najnowsze aktualności na
poziomie krajowym i europejskim oraz
zapoznaj się z kalendarzem wydarzeń,
począwszy od lokalnych warsztatów po
międzynarodowe konferencje.
Dzięki arkuszom kluczowych informacji
dowiedz się, jak każdy kraj UE organizuje
swoje działania integracyjne, klikając na
poszczególne kraje.

Przeanalizuj i udostępnij
informacje
Dowiedz się, jaki jest klucz do udanej
integracji imigrantów – przeczytaj relacje
o sprawdzonych rozwiązaniach i przeszukaj
nasz zbiór opisów dobrych praktyk.
A może sam zechcesz się podzielić
informacjami o skutecznych rozwiązaniach
z pozostałymi użytkownikami portalu?
Zaloguj się i załaduj opis dobrych praktyk.
Kliknij na miasto lub region na naszej
interaktywnej mapie, aby dowiedzieć się, jakie
działania integracyjne wspiera administracja
lokalna lub regionalna.
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Przejrzyj nasze artykuły specjalne i
opracowania na temat integracji, aby poznać
aktualne tendencje w polityce i praktykach
w dziedzinie integracji oraz ujrzeć kwestie na
czasie w szerszej perspektywie.
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Bądź na bieżąco i działaj
Zaprenumeruj nasz miesięczny biuletyn
elektroniczny i śledź na bieżąco aktualności
i informacje dotyczące integracji imigrantów
w Europie.
Doprowadź do skutku projekt integracyjny.
Dowiedz się, jakie możliwości wsparcia
finansowego oferują instytucje europejskie,
władze krajowe i prywatne organizacje,
zarówno w postaci dotacji, jak i zamówień
publicznych. Poszukaj partnerów
do realizacji projektu lub dołącz za
pośrednictwem naszego portalu do jednego
z już działających zespołów realizujących
różne projekty.
Zaloguj się i weź udział w dyskusjach
o integracji, które odbywają się w każdym
kraju UE w serwisach społecznościowych,
takich jak Facebook i Twitter.

Europejski portal
poświęcony
integracji powstał
z myślą o Tobie!
Zamieść u nas
dokumenty
strategiczne,
opisy dobrych
praktyk, informacje
o wydarzeniach
i najnowsze
wiadomości.
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Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu
znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.
Numer bezpłatnej infolinii (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest
bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony publiczne mogą
naliczać opłaty).
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