
 

 

 

Karta Równości, 
Różnorodności i 
Integracji Halton  

 

Karta Równości, Różnorodności i 
Integracji Halton (EDI) jest jasną 
deklaracją zobowiązania do 
przestrzegania wartości równości, 
różnorodności i integracji. 
 

Karta EDI jest dynamicznym dokumentem opartym na informacjach 

zwrotnych otrzymanych od mieszkańców Halton i zainteresowanych 

podmiotów wspólnotowych. Karta jest odbiciem realnych doświadczeń 

mieszkańców oraz zobowiązaniem do usuwania barier systemowych i 

przywództwa we wprowadzaniu w życie praktyk inkluzywnych. Celem 

niniejszej Karty jest ukierunkowanie społeczności Halton w stronę 

zwiększenia równości, różnorodności i integracji w regionie.  

Region Halton składa się z tętniących życiem miast Burlington, Halton Hills, 

Milton i Oakville. Okrągły Stół nt. Równości i Różnorodności w Halton 

(HEDR) przeprowadził konsultacje w celu zrozumienia istotnych problemów 

stojących przed mieszkańcami. Określone priorytety obejmują dostępny 

transport i przystępne cenowo miejsca zamieszkania. Kluczowe kwestie jakie 

podniesiono dotyczą ubóstwa na tle rasowym, rasizmu, braku świadomości 

kulturowej oraz ograniczonego poczucia przynależności wynikającego ze 

wzrostu izolacji.  

Przyjmując Kartę, osoby indywidualne i organizacje zobowiązują się do 

przyjęcia różnorodności przez pryzmat przymierza, uznania przekrojowości 

jako krytycznego komponentu równości oraz objęcia inkluzywności poprzez 

akceptację wszystkich mieszkańców Halton. 
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    Organizacja (jeśli dotyczy)                                                                                                             

 

WIZJA 
Zintegrowana społeczność, której członkowie 

są wartościowi, respektowani i uzdolnieni do 

rozwijania swojego potencjału.  

ZOBOWIĄZANIA 
DO: 
1. Promowania bezpiecznych i życzliwych 

społeczności, odzwierciedlających 

różnorodność wszystkich mieszkańców  

2. Scalania w jednolitą całość równości, 

różnorodności i integracji tak, aby potrzeby 

mieszkańców miały odzwierciedlenie w polityce 

3. Zwiększania różnorodności reprezentacji ról 

decyzyjnych 

4. Promowania przestrzeni, w których wszyscy 

mogą doświadczać równego poczucia 

przynależności 

5. Zapewniania mieszkańcom okazji do wyrażania 

siebie i pełnego uczestnictwa przy 

wykorzystaniu całego swojego potencjału 

6. Zachęcania do budowania relacji pomiędzy 

różnorodnymi osobami i grupami, w celu 

stworzenia solidarności i przymierza 

7. Wspierania eliminowania dyskryminacji 

systemowej i barier 

8. Zapewniania zmarginalizowanym 

społecznościom możliwości edukacji, pracy i 

szkolenia  

9. Uznawania cennego wkładu wszystkich 

członków społeczności                                                                                           

 

10.  Propagowania inkluzywności w usługach 

publicznych i społecznych, odzwierciedlających 

potrzeby różnorodnych mieszkańców i 
społeczności 

Polish 


