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Proiectul
„AsistenŃă şi facilităŃi pentru solicitanŃii de azil din Romania. ÎmbunătăŃirea nivelului de trai al SA şi
modelul responsabilizării acestora.”

COMUNICAT DE PRESĂ
AsociaŃia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu ARCA - Forumul
Român pentru RefugiaŃi şi MigranŃi (ARCA-FRRM), lansează oficial deschiderea proiectului

„AsistenŃă şi facilităŃi pentru solicitanŃii de azil din România. ÎmbunătăŃirea nivelului de
trai al SA şi modelul responsabilizării acestora.”
Evenimentul va avea loc în Bucureşti, în data de 7 august 2012, între orele 10:00-13:00, la Hotel
Ramada Majestic, sala I.L. Caragiale, str. Calea Victoriei 38 – 40, sect.1.
Proiectul urmăreşte îmbunătăŃirea situaŃiei solicitanŃilor de azil din România, prin abordarea unei
strategii noi în relaŃionarea acestora cu comunitatea-gazdă, precum şi prin promovarea unui sistem de
asistenŃă complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanŃilor de azil în
România.
Acest plan de asistenŃă complementară are la bază principiul reponsabilizării solicitanŃilor de azil
în timpul şederii lor în România precum şi iniŃierea şi menŃinerea unui dialog deschis şi eficient al
solicitanŃilor de azil cu reprezentanŃi ai comunităŃii-gazdă.
Proiectul vizează în principal acomodarea solicitanŃilor de azil şi oferirea unei scheme de asistenŃă
socială şi servicii specializate prin: susŃinerea de cursuri de limba românǎ, posibilitatea deprinderii de
aptitudini profesionale prin activităŃi de microeconomie socială; iniŃiere utilizare computer .
Ca noutate, proiectul aduce suplimentarea locurilor de cazare din regiunea centrului de cazare şi
primire din Timisoara, prin deschiderea Centrului de UrgenŃă- AIDRom din Timisoara, pentru
solicitanŃii de azil aparŃinând categoriilor vulnerabile: femei, copii, persoane cu dizabilităŃi.
De asemenea proiectul de faŃă propune îmbunătăŃirea nivelului de trai al solicitanŃilor de azil, prin
oferirea de bonuri sociale, ce va avea ca fundament sistemul responzabilizării şi al
comportamentului etic al acestora. Acest sistem preia modelul scandinav şi urmăreşte participarea şi
implicarea activă a solicitanŃilor de azil în cadrul activităŃilor proiectului.

Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, majoritatea persoanelor care solicită o formă de
protecŃie în România provin din Algeria (483 cereri), Tunisia (204 cereri), Maroc (200 cereri), Pakistan (137
cereri) şi Afganistan (82 cereri)1.
Pentru mai multe informaŃii va rugăm să contactaŃi reprezentanŃii organizaŃiilor implicate în
proiect:
AIDRom - Elena Timofticiuc, Coordonator Proiect, tel: 021.212.07.98, mobil: 0722 804 911, E-mail:
et@aidrom.eunet.ro
ARCA - Răzvan Samoilă, Director Executiv, tel . 021 252 73 57, E-mail: office@arca.org.ro
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În perioada ianuarie-noiembrie 2011 au fost înregistrate 1598 de cereri de azil, ceea ce reprezintă o creştere de 92,5% faţă de
aceeaşi perioadă din anul 2010 când au fost depuse 830 de cereri - conform datelor oficiale furnizate de I.G.I

