Проект APProach: спадок знань, досвіду та фактичних покращень для підтримки
мобільності громадян ЄС у європейських спільнотах
Яким чином громади можуть підтримувати мобільність громадян ЄС (EUMCs), як вони
переживають перехід від країни-члена до іншої, особливо з точки зору доступності послуг у
цифрову еру?
Проект APProach успішно відповів на ці виклики, таким чином маючи на меті скоротити розрив між
громадянами та місцевою владою.
Для цього була створена спеціальна цифрова екосистема, щоб допомогти громадянам ЄС, які
стикаються з перешкодами, коли вирішують переїхати з сім’ями в іншу країну ЄС: погані
адміністративні послуги, соціальна інтеграція, навчання в школі, додаткові вимоги для реєстрації для
голосування або кандидата, або в Європарламент або на муніципальних виборах.
Справді, цифрова екосистема APProach забезпечує швидкий доступ до інформації про голосування,
освіту, громадянське життя, соціальне життя, а також про те, як почати роботу у новому місті вашого
перебування!
Після кількох місяців від завершення проекту, внесок все ще вартий уваги та корисний для всієї
спільноти… але давайте розглянемо його краще.
Починаючи з 2018 року, і прагнучи розширити знання про права громадян ЄС, а також поділитися
інформацією про бюрократичні кроки, з якими зіткнуться громадяни, проект APProach об’єднав шість
муніципалітетів, які зібралися разом, щоб надати підтримку новим європейцям.
Цифрова екосистема APProach: джерело доступу до інформації про голосування, освіту,
громадське та суспільне життя
Незважаючи на передбачені в рамках проекту виклики як на подану ініціативу, так і на багато інших,
вплинув більш за все COVID-19. Таким чином, ця величезна криза в галузі охорони здоров’я сильно
вплинула на весь проект, але не злякала партнерів проекту.
Так, у березні 2021 року проект завершився серією з трьох вебінарів, де обговорювалася не лише
концепція громадянства, а також вплив COVID-19 на цифрові інструменти та нові форми участі
громадян, такі як електронне голосування.
Отже, із загальної точки зору досягнення можна підсумувати на п’ять основних елементів:
1. Спільнота та мережа: мають додаткову цінність, особливо у відображенні та аналізі
ефективності та проблем місцевих органів влади під час вітання громадян ЄС;
2. Цифрова екосистема: являє собою новий інструмент комунікації та найкраще джерело для
громадян та муніципалітетів;
3. Наочність та комунікація: було реалізовано декілька результатів, від невеликих відео до
звітів та новин, бажаючих поширити цінність та місію проекту;
4. Навчання: для місцевих органів влади та громадянського суспільства, сприяючи кращому
розумінню та впровадженню визначення «громадяни Європи»;

5. Конкретність: 60 осіб з муніципалітетів були залучені, таким чином, як побічний ефект, 7500
осіб (за індикаторами).
Якщо вищезгадані елементи були конкретно пов’язані з особливостями самого проекту, то варто
згадати також окремі дії, які проводили партнери та пов’язані із загальним досягненням цілей
APProach.
Що стосується п’ятого елемента, конкретності, в рамках парламенту ЄС та адміністративних виборів,
наприклад, APProach надав велику підтримку громадянам муніципалітету міста Мілан.
Таким самим чином, студенти програми Erasmus у Лісабоні становлять великий відсоток мобільних
громадян у столиці Португалії: тому муніципалітет, враховуючи позитивний інструмент, розроблений
APProach, націлився на підтримку нових студентів.
Крім того, більше з боку ОГС, у рамках ролі ALDA на Конференції про майбутнє Європи, а також
ключової зацікавленої сторони у просуванні демократії та громадської участі, Асоціація скористалася
позитивним досвідом APProach як приклад найкращої практики, коли йдеться про співвідношення
між демократією та цифровізацією, особливо з точки зору громадянства. Таким чином, у своїй
провідній ініціативі на Європейській ініціативі місцевої демократії, проект представляє ідеальне
проміжне значення між «необхідністю відповідати підходу зверху вниз, що надходить від різних
інституцій, і підходу знизу вгору, що надходить від громадян, організацій громадянського
суспільства коли мова йде про цифрові інструменти для покращення реалізації прав громадян».
Загалом, незважаючи на випадкові кризи, викликані COVID-19, партнерам вдалося не лише досягти
початкових цілей, але й поодинокі партнери надихнулися цим проектом, повністю реалізувавши його
на місцевому рівні, одночасно розширивши можливості мобільних громадян ЄС.
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