MIASTA OTWARTE
Miasta Otwarte to działanie zapoczątkowane w 2014 roku, w ramach akcji społecznej “Włącz się w
Polskę”. Jego celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów.
W tym roku, już po raz drugi, zostaną wręczone nagrody dla inicjatyw szczególnie wartych uznania i
docenienia – przede wszystkim za ich kompleksowość, długofalowość i zaangażowanie samorządu oraz
jego skuteczność.
Eksperci od tematyki migracji podkreślają, że zjawiska tego nie można analizować jedynie na poziomie
krajowym - w miastach odsetek migranckich mieszkańców się zwiększa, a integracja jest procesem, który
zachodzi także na poziomie lokalnym. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa społeczność lokalna oraz
warunki jakie dla procesu integracji stwarza dane miasto.
Choć nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, a zjawisko migracji jest zawsze specyficzne
dla danej lokalizacji, organizatorzy chcą zachęcić urzędy miast do wymiany doświadczeń i inspirowania się
działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe w innych częściach Polski.
Wybór działań miejskich, wyróżnionych w akcji Miasta Otwarte w 2015 roku, przebiegał dwuetapowo.
W trakcie pierwszego etapu wybrani eksperci z różnych miast Polski (Warszawy, Krakowa, Lublina,
Poznania, Łodzi i Gdańska) przygotowali raporty dotyczące podejmowanych przez samorządy praktyk na
rzecz migrantów. Analizowali oni również sposób realizacji praktyk, wyróżnionych w 2014 roku. W skład
grona eksperckiego wchodzili naukowcy i działacze organizacji pozarządowych, zajmujący się na co dzień

problematyką wielokulturowości i integracji. Następnie jury migranckie (w składzie: Kenijka Priscilla Rubia z
Łodzi, Ghańczyk Harris Mawusi z Gdańska, Kubańczyk Jose Torres reprezentujący Wrocław, Ukrainiec
Edward Krajczyński z Lublina, Wietnamczyk Ngo Hoang Minh z Warszawy) dokonało ostatecznego wyboru.
Jurorzy docenili samorządy za działania:
·

Miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integracji imigrantów

·

Zatrudnianie cudzoziemców w urzędach miejskich

·

Promocję polskich uczelni wśród cudzodziemców. Działania na rzecz integracji studentów

zagranicznych
·

Kompleksową pomoc społeczną dostępną dla cudzoziemców

·

Miejski punkt obsługi cudzoziemców

·

Kompleksowe działania na rzecz integracji uczniów imigranckich

·

Platformy współpracy międzysektorowej

·

Konkursy dla organizacji pozarządowych uwzględniające diaspory imigranckie i wielokulturowy

charakter miasta
·

Przestrzeń przyjazną imigrantom

·

Kompleksowe działania informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów

·

Współpracę miasta z ośrodkiem naukowym i badawczym w obszarze integracji imigrantów

Uroczyste wręczenie wyróżnień z udziałem przedstawicieli docenionych samorządów odbędzie się
podczas otwarcia IV Międzysektorowego Forum Lokalnych Polityk Migracyjnych dn. 14 maja 2015 r.
o godz. 15:30 w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu.
Głównym organizatorem akcji jest warszawska Fundacja „Inna Przestrzeń”.

