Proiect APPROACH: o moștenire de cunoștinţe, experienţă și îmbunătăţiri concrete în sprijinul
Cetăţenilor Mobili din UE (EUMC) din comunităţile europene
Cât de disponibile sunt comunităţile să sprijine mobilitatea cetăţenilor UE (EUMC) și cum se confruntă
aceștia din urmă cu trecerea de la un stat membru la altul, în special în ceea ce privește accesibilitatea
serviciilor în era digitală?
Proiectul APProach a răspuns cu succes acestor provocări, fiind astfel dispus să reducă decalajul dintre
cetăţeni și Autorităţile Locale.
Pentru a face acest lucru, a fost creat un ecosistem digital dedicat, care să-i ajute pe cetăţenii UE care se
confruntă cu obstacole, să le depășească atunci când decid să se mute cu familiile lor într-o altă ţară din UE,
cum ar fi: servicii administrative slabe, incluziune socială, inserţie școlară, cerinţe suplimentare pentru a se
înregistra pentru a alege și a fi ales în Parlamentul European sau la alegerile municipale. Într-adevăr,
ecosistemul digital APProach oferă acces rapid la informaţii privind votul, educaţia, viaţa civică, viaţa
socială, precum și cum să începeţi o viaţă nouă în orașul dvs. gazdă!
După luni de zile de la încheierea sa, contribuţia sa este încă utilă pentru întreaga comunitate... dar să
aruncăm o privire mai atentă.
Începând din 2018 și dorindu-se sporirea cunoștinţelor privind drepturile cetăţenilor mobili (EUMC),
precum și schimbul de informaţii cu privire la pașii birocratici cu care se vor confrunta cetăţenii, în cadrul
proiectului APProach șase municipalităţi s-au reunit pentru a oferi sprijin europenilor noi veniţi.
Ecosistemul digital APProach: sursa de acces la informaţii referitoare
la vot, educaţie, viaţa civică și socială
În ciuda provocărilor apărute și abordate în cadrul proiectului, una mai mare a afectat această iniţiativă, ca
multe altele - COVID-19. Deci, această criză uriașă de sănătate a avut un impact mare asupra întregului
proiect, dar în ciuda acestui fapt, nu i-a determinat pe partenerii proiectului să se îndepărteze.
Astfel, în martie 2021 o serie de trei webinare au marcat încheierea acestui proiect, dezbătând nu doar
conceptul de cetăţenie; dar și impactul pandemiei COVID19 atât asupra instrumentelor digitale cât și
asupra noilor forme de participare civică, cum ar fi votul electronic.
Prin urmare, dintr-o perspectivă generală, realizările pot fi rezumate în cinci piloni principali:
1. Comunitate și reţea: au o valoare adăugată în sine, în special în reflectarea și analizarea eficienţei și
provocărilor autorităţilor locale atunci când primesc cetăţeni mobili (EUMC);
2. Ecosistemul digital: reprezintă un nou instrument de comunicare și sursa finală de acces pentru
cetăţeni mobili (EUMC) și municipalităţi;
3. Vizibilitate și comunicare: au fost implementate mai multe activităţi, de la videoclipuri mici la
rapoarte și știri, care au avut menirea de a disemina valoarea și misiunea proiectului;
4. Instruire: autorităţi locale și societatea civilă, contribuind la o mai bună înţelegere și punere în
aplicare a definiţiei „cetăţeni europeni”;
5. Concreteţe: au fost angajate 60 de persoane din personalul municipalităţilor, beneficiind astfel, ca
efect de multiplicare - 7500 de cetăţeni mobili (EUMC), (conform indicatorilor).

Dacă pilonii menţionaţi mai sus au fost legaţi în mod specific de particularităţile proiectului în sine, merită
menţionate și câteva acţiuni individuale desfășurate de parteneri și legate de atingerea generală a
obiectivelor proiectului APProach.
Legat de cel de-al cincilea pilon, concreteţe, în cadrul alegerilor parlamentare și administrative ale UE, de
exemplu, APProach a oferit un mare sprijin pentru cetăţenii mobili (EUMC) din municipiul Milano.
În mod similar, studenţii Erasmus din Lisabona reprezintă un procent mare de cetăţeni mobili din capitala
portugheză: prin urmare, municipalitatea, având în vedere instrumentul pozitiv dezvoltat de APProach, i-a
vizat exact pe cei din urmă, acordându-le sprijin noilor studenţi.
În plus, dar mai mult relativ la OSC-uri, în contextul rolului ALDA în cadrul Conferinţei privind Viitorul
Europei, precum și a unui actor cheie în promovarea democraţiei și a angajamentului civic, Asociaţia a luat
experienţa pozitivă a APProach ca un exemplu de bune practici atunci când vine vorba de relaţia dintre
democraţie și digitalizare, în special în ceea ce privește cetăţenia. Astfel, în iniţiativa sa emblematică Sprijin
european pentru democraţia locală, proiectul reprezintă mijlocul perfect între „nevoia de a răspunde
abordării de sus în jos venite din partea diferitelor instituţii și abordării de jos în sus din partea cetăţenilor,
organizaţiilor societăţii civile, atunci când instrumentele digitale sunt în discuţie pentru a îmbunătăţi
exercitarea drepturilor cetăţenilor”.
În general, în ciuda crizelor accidentale generate de COVID-19, partenerii au reușit nu numai să atingă
obiectivele iniţiale, ci și parteneri unici s-au inspirat din acest proiect, implementând pe deplin acest proiect
la nivel local, împuternicind în același timp cetăţenii UE mobili.
***
Linkuri utile:
•
•
•

Vizitaţi și APProach Digital Ecosystem
Fiţi la curent cu rapoartele și noutăţile despre proiect
Urmăriţi activităţile

