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Proiectul
„Asistenţă şi facilităţi pentru solicitanţii de azil din Romania. Îmbunătăţirea nivelului de trai al SA şi
modelul responsabilizării acestora.”

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu ARCA - Forumul
Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), anunță oficial deschiderea celei de-a treia etape

a proiectului: „Asistenţă şi facilităţi pentru solicitanţii de azil din România. Îmbunătăţirea
nivelului de trai al SA şi modelul responsabilizării acestora.”
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei solicitanţilor de azil din România, prin abordarea unei
strategii noi în relaţionarea acestora cu comunitatea-gazdă, precum şi prin promovarea unui sistem de
asistenţă complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanţilor de azil în
România.
Acest plan de asistenţă complementară are la bază principiul responsabilizării solicitanţilor de azil
în timpul şederii lor în România precum şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al
solicitanţilor de azil cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă.
Proiectul vizează în principal acomodarea solicitanţilor de azil şi oferirea unei scheme de asistenţă
socială şi servicii specializate prin: susţinerea de cursuri de limba românǎ, posibilitatea deprinderii de
aptitudini profesionale prin activităţi de microeconomie socială; iniţiere utilizare computer.
Și in cea de-a treia Etapa de implemenatre, in cadrul proiectului se vor suplimenta locurile de cazare
din regiunea centrului de cazare şi primire din Timisoara, prin funcționarea Centrului de Urgenţă AIDRom din Timisoara, pentru solicitanţii de azil aparţinând categoriilor vulnerabile: femei, copii,
persoane cu dizabilităţi.
De asemenea proiectul de faţă propune îmbunătăţirea nivelului de trai al solicitanţilor 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 solicitanţilor de azil în cadrul activităţilor proiectului.
Conform statisticilor primite de la Inspectoratul General pentru Imigrări, în 2012, un număr de 2,511
persoane dintre care 43 minori neînsoţiţi sau separaţi au solicitat azil în Romania. În acelaşi an, un număr
de 161 femei şii bărbaţi au primit statut de refugiat în timp ce 117 au primit o altă formă de protecţie. Cei
mai mulţi solicitanţi de azil provin din
Siria, Afganistan, Algeria, Maroc, Pakistan.
Pentru mai multe informaţii va rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor 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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