Peste 230 de straini asistati de specialisti in asistenta sociala pentru a se
integra in Romania
- COMUNICAT DE PRESA –
Incepand din Mai 2016, timp de 12 luni, resortisanti ai tarilor terte (migranti cu o forma
legala de rezidenta pentru studii, casatorie cu cetateni romani, munca, etc) si beneficiari ai unei
forme de protectie internationala (statut de refugiat sau protectie subsidiara) au fost asistati prin
servicii specifice de incluziune sociala pentru a dobandi un grad ridicat de integrare in Romania,
oferite de Centrul Regional de Integrare AIDRom Timisoara. Centrul ofera asistenta pentru
migranti in judetul Timis, Caras-Severin si Mehedinti.
Proiectul „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru
străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest” este implementat de AIDRom Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie – Biroul din Romania şi Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de
Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul
Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 12 luni, este de:
1.005.621,88 lei.
În cadrul proiectului au fost oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică,
asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală,
activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori
ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea în
cadrul proiectului au fost formaţi şi angajaţi 6 mediatori interculturali, create reţele judeţene de
voluntari şi au fost organizate cursuri de formare pentru reprezentanţii instituţiilor publice din cele
6 judeţe cu atribuţii în domeniul asistenţei migrantilor.
La finele anului 20161, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 47.146 străini resortisanti ai tarilor terte posesori ai unui permis de sedere temporara pentru diverse scopuri
(studii, casatorie, munca, etc)

şi 3.029 de refugiati. Conform statisticilor Inspectoratului

General pentru Imigrări, la 30.12.2016 în judetul Timiş existau inregistrati 3.120 de resortisanti
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*Date preluate din clarificarile emise de Inspectoratul General pentru Imigrari referitor la Anuntul de participare

pentru procedura de evaluare si selectie a proiectelor de grant, vizând implementarea acţiunii ”Integrarea socială a
beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România”, din cadrul Programului Național –
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. FAMI/17.02 la data de 31.03.2017.

ai tarilor terte si 208 refugiati, in timp ce in judetul Mehedinţi existau 275 resortisanti ai tarilor
terte si 1 refugiat, iar in Caras - Severin 275 resortisanti ai tarilor terte si 2 refugiati.
Indicatori realizati in cadrul proiectului:

Joi, 27 Aprilie 2017, în intervalul orar 10:30 – 12:30 de 27.04.2017 va avea loc la
Cafeneaua Sociala Ambasada, Str. Anton Seiller, Nr. 2, Timisoara evenimentul de incheiere a
proiectului unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări
Timişoara, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul
Timiş, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu migranţi,
reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării, precum şi reprezentanţi ai
mediei locale.
În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment vă rugăm să ne trimiteţi
confirmarea dvs. până în data de 26 Aprilie 2017 la următoarele date de contact:
Flavius Ilioni – Loga, manager local AIDRom Timişoara
Telefon: 0757.049.902 / E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro

