Warszawa przyłączyła się do Sieci Transfferu Rumorless Ciries!

Miasto stołeczne Warszawa jest częścią Sieci Transferu Rumourless Cities URBACT. Dołączyło do
5 innych europejskich miast, aby uczyć się od Amadory (Portugalia) dobrej praktyki i rozwijać
własną lokalną strategię przeciwdziałania stereotypom.

Co to jest URBACT?
URBACT umożliwia miastom współpracę w celu opracowania nowych i zrównoważonych rozwiązań
głównych problemów miejskich, poprzez tworzenie sieci, dzielenie się wiedzą i budowanie potencjału
dla praktyków miejskich. Jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz
partnera UE i państwa członkowskie do 2020 r
Co to jest Sieć Transferu?
Sieć Transferu to narzędzie międzynarodowej współpracy proponowany w ramach programu URBACT
III. Jej celem jest wspieranie miast europejskich w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonych
zintegrowanych polityk miejskich. Sieci Transferowe obejmują dzielenie się doświadczeniem i wiedzą
z realizacji dobrych praktyk pomiędzy miastami partnerskimi w celu wspierania rozpowszechniania,
adaptacji i ponownego ich wykorzystywania w kontekście lokalnym własnego miasta.
Co oznacza dobra praktyka?
W 2018 roku URBACT ogłosił konkurs dla miast z całej Europy na zebrania trwałych i zintegrowanych
rozwiązań wyzwań stojących przed miastami europejskimi. 219 miast europejskich zaproponowało
swój wkład w różne tematy: od włączenia do zarządzania miastem do innowacji cyfrowych i zmian
w środowisku. URBACT wybrał 97 Dobrych Praktyk. Jedną z nich była „Nie karmić kampanii plotek”
Amadory!
Dlaczego warto wziąć udział w Sieci Transferu Rumourless Cities?
Miasta stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem różnorodnością społeczną,
utrzymaniem spójności społecznej i podnoszeniem międzykulturowych kompetencji swoich
mieszkańców i mieszkanek.
Obserwuje się związek między migracjami międzynarodowymi i światowym kryzysem gospodarczym
a negatywnymi zjawiskami jak ekstremizm polityczny, populizmem, dezinformacja w mediach czy
podziały społecznymi wynikające z poczucia strachu i zagrożenia.
Ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby miasta były przyjazne i otwarte dla wszystkich swoich
mieszkanek i mieszkańców, przeciwdziałały dyskryminacji różnych grup społecznych oraz wzmacniały
postawy otwartości na różnorodność.
W projekt Rumourless Cities, którego celem jest przeciwdziałanie stereotypom i promowanie
różnorodności kulturowej zaangażowanych jest 7 europejskich miast : Amadora, Alba Julia, Cardiff,
Hamburg, Ioannina, Messina i Warszawa.

What is the next for our city?
Amadora, współpracując z ekspertami tematycznymi, zapewnia coaching i wsparcie dla naszego
miasta. Jako członkowie sieci bierzemy udział w międzynarodowych warsztatach, szkoleniach
i wizytach studyjnych/ Warsztaty te skupią się na szeregu tematów, w tym edukacji i młodzieży;
wykorzystaniu mediów społecznościowych i aplikacji do skutecznej kampanii; przeciwdziałaniu
islamofobii i ekstremizmowi; rozwijaniu narracji miejskich.

Aby dowiedzieć się więcej o Sieci obserwuj nas na Facebook i Twitter lub subskrybuj nasz Newsletter.

