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INTRODUCERE

Proiectul ADMIN4ALL
Acest raport de cercetare este efectuat în cadrul proiectului „Susținerea incluziunii active a migranților
dezavantajați din Europa” (ADMIN4ALL), implementat de către Organizația Internațională pentru Migrație
(OIM). Proiectul vizează 12 municipalități din patru state membre ale UE: Italia, Austria, Polonia și România, și este gestionat de biroul OIM din Italia, în cooperare cu oficiile OIM din celelalte trei țări implicate.
Cele 12 municipii vizate sunt: Bari, Florența, Milano și Napoli (Italia), Bruck an der Leitha, Korneuburg,
Tulln (Austria), Poznan, Varșovia, Wroclaw (Polonia), București și Cluj-Napoca (România). Cu excepția
municipalităților austriece, care se află toate în aceeași regiune din apropierea Vienei și care se confruntă
cu situația specială de a primi un număr semnificativ de solicitanți de azil și de refugiați, celelalte municipalități sunt orașe mari (cu exceptia Clujului, toate sunt printre cele mai populate 50 de orașe din UE).
Scopul acestui proiect este de a crește capacitatea administrațiilor locale și a altor furnizori de servicii la
nivel local, și, în particular, a personalului de primă linie, în abordarea multiplelor dimensiuni ale incluziunii socio-economice pe termen lung a migranților și refugiaților la nivel local. Acest lucru va fi realizat în
mai multe moduri: prin desfășurarea unei serii de cursuri de formare pentru autoritățile locale, și pentru
furnizorii de servicii guvernamentali și non-guvernamentali, inclusiv pentru lucrătorii de primă linie care
lucrează cu nevoile și situațiile specifice ale migranților dezavantajați; și prin organizarea de evaluări
reciproce și activități de îndrumare în cele 12 municipalități. Activitățile de dezvoltare a capacităților se
vor concentra pe furnizarea unor servicii sociale și administrative adecvate și accesibile pentru migranți,
cât și pe promovarea abordărilor bazate pe parteneriat legate de integrarea migranților la nivel local între
diferite servicii publice, private și non-profit implicate. Cercetarea prezentată în acest raport a fost făcută cu scopul de a pregăti măsuri țintă semnificative de dezvoltare a capacităților, bazate pe contextul și
nevoile municipalităților implicate.
OBIECTIVELE CERCETĂRII
Obiectivele cercetării sunt de a furniza:
–– o analiză a cadrelor de politici și procedee naționale și locale pentru efectuarea includerii socio-economice și a serviciilor administrative a cetățenilor și refugiaților dezavantajați din statele terțe in
municipalitățile implicate în proiect, inclusiv o cartografiere a furnizorilor de servicii guvernamentali
și non-guvernamentali și a cadrelor relevante de coordonare/cooperare orizontale și verticale.
–– o evaluare a nevoilor specifice de dezvoltare a capacităților furnizorilor de servicii la nivel local,
cum ar fi capacitatea personalului, și o analiză a aranjamentelor operaționale și instituționale inter-
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ne și interinstituționale, inclusiv furnizarea de servicii integrate de tip one stop shop (ghișeu unic)și
a alte mijloace de referire și coordonare.
TERMINOLOGIE
Proiectul ADMIN4ALL și, implicit, acest raport se concentrează pe „migranți”, adică cetățenidin țări terțe
(cetățenii țărilor din afara UE care au ședere legală), solicitanți de azil, precum și persoane care dețin
statutul de refugiat sau beneficiază de protecție internațională. În acest raport, cu excepția conținutului
care se referă în mod specific la una dintre categoriile menționate mai sus, termenul de migrant va fi
folosit ca un termen generic, așa cum este folosit în titlul proiectului. Cu toate acestea, în conținutul
instrumentelor de cercetare, alți termeni, cum ar fi imigranți sau rezidenți din afara UE, sunt utilizați deoarece sunt mai ușor de înțeles de către respondenți.

Structura raportului
Raportul este structurat în 6 părți.
Partea 1 descrie și explică cadrul metodologic și instrumentele de cercetare care au fost alese pentru
colectarea informațiilor.
Partea 2 plasează cercetarea în legătură cu unele referințe europene importante și oferă argumente
pentru abordarea comparativă utilizată în urmatoarele secțiuni din raport.
Partea 3 oferă o analiză comparativă a politicilor naționale din cele patru țări vizate. Mai exact, deși
obiectivul principal al cercetării este la nivel local, studiul analizează cadrele juridice și administrative
naționale în care funcționează autoritățile locale, responsabilitățile diferitelor niveluri guvernamentale (naționale, regionale, locale), politicile existente și preocupările principale legate de integrarea migranților la
nivelul local. Această analiză se concentrează în principal pe aspecte legate de integrarea socio-economică și nu insistă prea mult pe alte subiecte, deși la fel de importante, cum ar fi politicile privind șederea
legală, accesul la educație, cursurile de limbă sau asistența medicală.
Partea 4 cuprinde cele 12 profiluri ale orașelor, elaborate pe baza informațiilor primite de la părțile locale
interesate. Profilurile orașelor prezintă atât situația specifică legată de prezența diferitelor categorii de
migranți în fiecare oraș, cât și experiențele, practicile și inițiativele din respectivele municipalități în ceea
ce privește integrarea migranților.
Partea 5 prezintă nevoile de instruire identificate în baza consultărilor cu diverse tipuri de specialiști în
domeniul serviciilor sociale din municipalitățile vizate.
În cele din urmă, ultima parte prezintă unele dintre principalele concluzii și recomandări pentru următoarele etape ale proiectului, inclusiv cursuri de formare, vizite de studiu și evaluări reciproce.
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1. M
 ETODOLOGIA
ȘI PROCESUL DE
COLECTARE A
INFORMAȚIILOR

Metodologia de fond
Având în vedere formularea pe larg a obiectivelor cercetării, concentrarea locală a proiectului și faptul
că proiectarea acestuia este bazată pe o perspectivă europeană, cele două componente ale cercetării,
cea referitoare la analiza politicilor și cea referitoare la analiza necesităților de dezvoltare a capacităților,
în special instruirea, au fost considerate ca fiind interconectate.
Prin urmare, era necesar ca identificarea nevoilor de consolidare a capacităților să fie bazată pe revizuirea și analiza practicilor, proiectelor, activităților și resurselor existente, însă acestea trebuie văzute în
contextul politicilor locale și naționale și în legătură cu un set de referințe europene.
Referințe
europene
Politici
naționale
Politici
locale
Practici,
proiecte și
activități
locale

Din această perspectivă, analiza politicii nu a avut ca scop generarea unei imagini cuprinzătoare, ci
furnizarea cadrului necesar pentru a descrie politicile și practicile locale și nevoile identificate. O analiză
cuprinzătoare a politicilor ar fi presupus combinarea analizei cadrului juridic legat de cetățenii țărilor terțe
și de refugiați, a strategiilor și a altor documente de politici din acest domeniu, dar și a cadrului juridic și
a politicilor privind incluziunea socială și susținerea pentru ocuparea forței de muncă. În cadrul acestui
context general de politică, s-a ales să se pună accent pe acele aspecte politice care sunt relevante în
mod direct pentru fluxurile specifice de migrație și pentru prioritățile locale actuale în ceea ce privește
integrarea migranților (resortisanți din țări terțe și refugiați).
Deși un obiectiv major al cercetării a fost de a determina necesitățile de dezvoltare a capacităților la nivel
local, s-a evitat o abordare bazată pe deficiențe, iar instrumentele de cercetare au fost concepute astfel
încât să permită identificarea bunelor practici, punctelor forte și realizărilor, dar și a nevoilor.
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Nevoile de instruire au fost identificate prin combinarea percepțiilor personalului implicat cu opiniile factorilor de decizie și ale diverșilor actori locali relevanți.
Deoarece principalul obiectiv al cercetării se referă la serviciile locale ale celor 12 municipalități vizate,
principalele grupuri de evaluare au fost compuse din angajați ai municipalităților (atât factori de decizie,
cât și lucrători de primă linie), precum și angajați ai altor structuri (mai ales organizații non-profit) care
furnizau servicii sociale migranților. S-a avut grijă să fie implicate serviciile specializate existente care
lucrează cu refugiați, minori neînsoțiți sau migranți defavorizați și membri ai echipelor de proiecte în
derulare legate de această chestiune.
Identificarea nevoilor de instruire și de consolidare a capacităților a fost realizată printr-o varietate de
metode și instrumente concepute pentru a preveni sau cel puțin diminua impactul mai multor tipuri de
prejudecăți:
–– efectul de dezirabilitate socială: tendința de a răspunde în conformitate cu ceea ce este considerat în mod obișnuit acceptabil și de a evita răspunsurile care, deși reflectă realitatea, riscă să fie
considerate ca fiind neadecvate de către ceilalți;
–– efectul Dunning-Kruger: tendința persoanelor cu un nivel mai scăzut de competență de a-și supraestima competențele, dar si tendința persoanelor cu un nivel de competență mai înalt de a-și
subestima competențele;
–– tendința de a da răspunsuri superficiale: alegerea unor răspunsuri simple fără a se gândi prea mult
la alegerea făcută;
–– conformismul și dorința de a evita confruntarea cu autoritatea: tendința de a răspunde la fel ca
ceilalți colegi și de se a gândi la ce ar vrea persoanele cu autoritate să primească drept răspuns.
Prin urmare, s-au oferit oportunități pentru a aduce contribuții atât prin chestionare on-line confidențiale,
cât și în grupuri unde a fost stimulată o atmosferă de dialog deschis și în care a fost cerută o atitudine
obiectivă din partea celor implicați. De asemenea, răspunsurile individuale au fost confruntate cu opiniile oamenilor care au o poziție de conducere și care prezintă și o perspectivă mai largă asupra acestui
subiect.
Un subiect sensibil în cercetarea nevoilor de formare este legat de atitudinea celor implicați. Modul în
care aceștia percep și evaluează problema la care lucrează are o mare influență asupra deciziilor și
comportamentului lor, precum și asupra calității performanței profesionale. Astfel, dacă asistenții sociali
au anumite tipuri de așteptări legate de migranți și locul acestora în societatea locală, acest lucru va fi
reflectat în munca lor, de cele mai multe ori în mod inconștient. Un cadru conceptual util pentru identificarea tipurilor de atitudini față de migranți este cel furnizat de Modelul Interactiv de Aculturație (MIA).
Aculturația este definită ca fiind procesul de schimbare bidirecțională care are loc în cadrul grupurilor
culturale contrastante ai căror membri se confruntă cu un contact intercultural prelungit și se presupune
că ambele grupuri culturale sunt influențate și transformate prin contactele lor interculturale reciproce
(Berry & Sam, 1997; Sam & Berry, 2006).
Modelul Interactiv de Aculturație (MIA) a fost conceput pentru a clasifica relațiile dintre membrii comunității gazdă și membrii grupului non-dominant al imigranților (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997).
MIA oferă instrumente folositoare pentru identificarea orientărilor de aculturație adoptate de migranți în
țara în care se stabilesc, precum și a orientărilor de aculturație adoptate de membrii comunității gazdă
către grupuri migrante specifice. MIA propune ca, în virtutea avantajului lor de putere în țara unde se
stabilesc, membrii majorității gazdă să susțină cinci orientări de aculturație pe care doresc să le adopte
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imigranții: integrarea, asimilarea, separarea, marginalizarea și individualismul (Bourhis et al., 1997) definite după cum urmează:
–– Adepții integrării consideră că migranții ar trebui să mențină anumite aspecte ale culturii lor de
origine, adoptând totodată principalele trăsături ale culturii comunității gazdă.
–– Adepții asimilării se așteaptă ca migranții să renunțe la propria lor cultură de origine pentru a adopta cultura societății gazdă.
–– Adepții separării acceptă ca migranții să își mențină cultura de origine atâta timp cât păstreză distanța față de membrii majorității gazdă. Aceștia nu își doresc ca migranții să transforme, să dilueze
sau să „contamineze” cultura gazdă majoritară.
–– Adepții marginalizării le refuză migranților dreptul de a adopta trăsăturile culturii comunității gazdă,
negându-le în același timp migranților posibilitatea de a-și menține cultura moștenită. Marginaliștii
cred că unii migranți au obiceiuri și valori care nu pot fi niciodată încorporate din punct de vedere
cultural sau social în cadrul curentului principal majoritar din țara gazdă.
–– individualiștii minimalizează atribuirile grupului și au o viziune „trăiește și lasă-i să trăiască” asupra
diversității culturale, deoarece nu sunt prea îngrijorați dacă migranții își mențin cultura moștenită
sau adoptă cultura dominantă a majorității gazdei. Individualiști pun preț pe calitățile și realizările
personale și tind să interacționeze cu migranții în același mod în care ar face-o și cu alte persoane
care se întâmplă să fie membri ai majorității gazdă.
Instrumentele utilizate în această cercetare au fost adaptate de la Bourhis & Bougie (1998) și Montreuil &
Bourhis (2001) pentru a evalua fiecare dintre cele cinci orientări de aculturație din două domenii private
(cultura și relațiile personale, cu un accent pus pe căsătoria endogamică versus cea exogamică) și două
domenii publice (ocuparea forței de muncă și locuințe sau locuri de reședință).
MIA admite că singurele orientări de aculturație care nu generează relații problematice sau conflictuale
în societate și care tind să favorizeze relații mai armonioase sunt integrarea și într-o oarecare măsură
individualismul. Dacă personalul din municipalitățile vizate are scoruri ridicate în oricare din celelalte
orientări de aculturație, înseamnă că vor avea nevoie de instruirea unor componente care să se axeze
pe atitudini, valori și sensibilizare asupra consecințelor negative personale și societale ale asimilării,
marginalizării sau separării în ceea ce privește grupurile specifice de migranți. De asemenea, formarea
ar trebui să includă activități centrate pe dezvoltarea unei înțelegeri critice a migrației în general.
Pentru toate elementele de mai sus, deși informațiile ar permite comparații între orașe și țări, astfel de
comparații nu vizează să stabilească ierarhii sau să evalueze hotărâri, ci au fost concepute pentru a fi
folosite în mod intern pentru a oferi răspunsuri adaptate nevoilor locale specifice.

Instrumente de cercetare
Având în vedere obiectivele cercetării, atât pentru cercetarea scrisă, cât și pentru fazele de cercetare pe
teren, au fost identificate trei tipuri de surse pentru colectarea datelor:
a. documente legate de politicile și referințele europene și naționale, inclusiv analizele, studiile și rapoartele existente privind diversele politici naționale
b. documente la nivel local, inclusiv politici publice locale, strategii, proceduri administrative, precum
și documente și comunicare directă care să furnizeze informații despre contextul local și părțile
locale interesate
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c. opinii ale diferitelor tipuri de personal din autoritățile municipale, dar și ale altor părți interesate cu
privire la munca lor și la nevoile de sprijin și de dezvoltare a capacităților pe care le percep.
Pentru a colecta aceste tipuri de date, luând în considerare elementele de fond descrise în secțiunea
anterioară, au fost identificate următoarele metodologii și instrumente:
–– cercetări pe baza referințelor europene existente, a politicilor naționale și a documentelor disponibile public și a resurselor online care reflectă situația și activitățile la nivel local în municipiile vizate.
–– modelul profilului orașului, făcut ca un chestionar online care poate fi completat de mai mulți utilizatori, cum ar fi persoane din diferite servicii ale municipalității și din alte părți locale interesate.
–– grupuri de evaluare și interviuri cu părțile locale interesate în toate municipalitățile vizate.
–– chestionare individuale care să fie completate confidențial de diverse tipuri de personal.
Diagrama următoare ilustrează legătura dintre instrumentele de cercetare și rezultatele (realizările) așteptate
în urma cercetării.
Cercetare
documentată

Contextul
politicii

Focus group

Profilul orașului și nevoile
generale de clădire
a capacității

Chestionar pentru
profilul orașului și
documente locale

Profilul orașului
și nevoi de instruire

Chestionarul individual
al personalului

Nevoi de instruire

Revizuirea politicilor naționale și a referințelor europene nu a fost un proces liniar.
Astfel, după o revizuire inițială necesară pentru identificarea elementelor cheie care trebuie să fie luate
în considerare pentru celălalt instrument de cercetare (structura șablonului profilului orașului, orientări
pentru focus-grupuri și interviuri, și structura chestionarelor online), rezultatele obținute au fost luate în
considerare și s-au făcut modificări în vederea asigurării faptului că analiza politicii prezintă elementele
de fond necesare interpretării rezultatelor obținute cu celelalte instrumente de cercetare.

Revizuire inițială
de informare
a discuțiilor în
cadrul focus
group-urilor
Verificare și
actualizare
în lumina
contribuțiilor
aduse de focus
group-uri

Schițarea finală
a descrierii
cadrului politicilor
relevante în
raport
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Pentru cercetarea scrisă, pentru a acoperi în mod corespunzător pentru fiecare țară și municipiu politicile care îi vizeazăpe RTT, refugiați, solicitanții de azil, precum și politicile sociale generale accesibile
migranților, s-au folosit următoarele surse:
––
––
––
––

Documente disponibile pe site-urile publice ale instituțiilor naționale
Documentele menționate pe alte site-uri web
Rapoarte de cercetare
Documente primite de la punctele de contact naționale ale OIM

Instrumentele utilizate pentru cercetarea pe teren, descrise mai jos, pot fi găsite în anexe.
Instrumentul de profil al orașului, pus la dispoziție online ca șablon, în care mai mulți utilizatori au putut
să contribuie, a fost conceput pentru a include:
• Date statistice dezagregate pe diferite categorii de migranți, pe principalele țări de origine, pe sexe
și vârstă (minori / adulți)
• Date despre localizarea resortisanților țărilor terțe, a refugiaților și a solicitanților de azil în oraș
(pentru a evidenția situații de segregare sau zone considerate deosebit de problematice)
• O descriere a serviciilor, departamentelor, responsabilităților, activităților principale, a personalului,
inclusiv a numărului personalului care se află în contact direct cu beneficiarii (la birou / pe teren)
• Măsuri sau programe specifice în cadrul autorităților locale care vizează imigranții
• O descriere a mecanismelor și procedurilor de cooperare cu alte părți interesate și o listă a principalelor părți interesate din fiecare municipalitate;
• O descriere a principalelor proiecte (locale și internaționale) implementate la nivel local în ultimii 3
ani și care vizau sprijinirea integrării sociale a resortisanților dezavantajați din țările terțe, a refugiaților și a solicitanților de azil.
• O descriere sau referire la cercetarea privind integrarea imigranților la nivel local, inclusiv studii
cantitative și calitative, rapoarte de evaluare externă etc.
• Prevederi anterioare sau existente privind pregătirea personalului, pentru a evita dublarea potențială
• Evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacităților și a altor elemente considerate importante pentru
a fi comunicate de către părțile locale interesate.
Focus-grupurile au fost orientate către următoarele aspecte cheie:
• Descrierea tipului de activitate efectuată de participanți și a modului în care aceștia interacționează (direct sau indirect) cu migranții ca parte a activităților lor profesionale.
• Descrierea tipurilor de situații obișnuite și a provocărilor întâmpinate.
• Cooperarea dintre departamentele municipalităților în furnizarea de servicii pentru migranți și cooperarea între diferite instituții și între instituții și ONG-uri.
• Consultări cu reprezentanți ai imigranților (de exemplu, ONG-uri ale migranților).
• Utilizarea la nivel local sau opinii cu privire la potențiala utilizarea a ghișeelor unice- și a mediatorilor
interculturali din familii de migranți.
• Percepția nevoilor de sprijin și instruire.
• Implicarea în proiecte care vizează migranții și accesul acestora la serviciile sociale.
• Opinia privind măsurile vizate în raport cu accesul migranților la serviciile de bază.
• Împărtășirea instrumentelor sau a bunelor practici.
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Dacă focus-grupurile sunt concepute pentru a stimula interacțiunea și schimbul de puncte de vedere
între participanți, chestionarele individuale online au fost concepute ca instrumente confidențiale pentru
colectarea de informații cu privire la nevoile de formare.
Pentru a dezvălui necesitățile de instruire dincolo de răspunsurile superficiale, în chestionarele online au
fost combinate trei abordări:
a. Descrierea elementelor legate de activitatea profesională care vizează migranții:
›› o Listarea principalelor provocări întâmpinate
›› o Descrierea unui incident major legat de interacțiunea cu migranții în activitatea profesională
b. Informații despre cursurile anterioare la care au participat, opinii cu privire la subiectele de instruire
propuse în cererea de proiect și posibilitatea de a sugera subiecte suplimentare
c. Un chestionar de atitudini bazat pe modelul de aculturație interactivă
Abordările a și c permit indentificarea nevoilor de formare pe care participanții ar putea să nu le cunoască, inclusiv unele cu privire la dezvoltarea abilităților sau la aspecte legate de conștientizare și atitudini.
În orașe unde grupuri de evaluare nu au putut fi organizate, au fost utilizate interviuri telefonice sau pe
internet pentru a colecta informații de bază și pentru a clarifica unele elemente necesare pentru profilurile orașelor.
Toate instrumentele au fost puse la dispoziția municipalităților în limbile locale. Faptul că același chestionar individual a fost folosit, deși în limbi diferite, în întreaga comunitate, permite unele comparații între
nevoile exprimate în diferite orașe și în diferite țări. Datele rezultate din chestionarele individuale, comparate cu rezultatele focus-grupurilor și a interviurilor, oferă o mai mare credibilitate și o bază mai bună
pentru deciziile legate de structura și conținutul activităților de formare și de îndrumare.
Chestionarele online s-au bazat pe sistemul SurveyMonkey, iar șablonul profilurilor orașelor a fost pus la
dispoziția echipelor din orașele implicate utilizând platforma Framapad.

Procesul de colectare a datelor
Cercetarea a avut loc în perioada iunie-august 2016, cu sprijinul responsabililor naționali ai OIM din cele
patru țări, sub coordonarea biroului OIM din Roma, Italia.
Toate instrumentele de cercetare descrise mai sus au fost elaborate și traduse în cele patru limbi naționale. Modelul profilului orașului și chestionarele individuale online au fost puse la dispoziția respondenților din municipalitățile vizate (în total 16 instrumente online - 12 profiluri ale orașelor și 4 versiuni
lingvistice ale chestionarelor individuale).
Procesul de colectare a datelor a întâmpinat o serie de provocări, cele mai importante fiind perioada
scurtă de timp disponibilă, faptul că cercetarea s-a suprapus cu perioada vacanțelor de vară, ceea ce a
făcut ca personalul din instituțiile și organizațiile locale să fie mai greu de contactat și faptul că alegerile
au avut loc în România și în unele orașe din Italia, ceea ce a întârziat decizia de a participa la proiect. O
altă provocare a fost reprezentată de faptul că, așa cum a fost admis de părțile locale interesate, autoritățile locale nu dispun de anumite tipuri de informații statistice. Ele nu comunică și nu se coordonează
cu autoritățile de imigrare și nu păstrează ele însele date statistice cu privire la numere, tipuri, nevoi etc.
ale beneficiarilor lor cu origini migrante.
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În ciuda acestor provocări, a fost colectată o cantitate semnificativă de date, suficientă pentru a atinge
obiectivele cercetării. Cu sprijinul persoanelor cheie de contact din fiecare municipalitate au fost primite informații, au fost organizate focus-grupuri (în ordine cronologică): Varșovia, Milano, Florența, Tulln,
Bruck an der Leitha, Korneuburg și București și au avut loc interviuri cu actorii locali principali din Bari,
Napoli, Wroclaw, Cluj-Napoca și Poznan.
Au fost primite 172 de răspunsuri la chestionarele online, distribuite în funcție de țări, după cum este
arătat mai jos:

Respondenți pe țară
ȚARA

NUMĂRUL DE
RESPONDENȚI

Italia

63

Austria

32

Poland

31

România

46

Total

172

37%

27%

Italia
Austria
P
 oland
România

18%
18%

După cum ilustrează graficul de mai jos, în Italia, Austria și Polonia, cel mai mare grup de respondenți
este reprezentat de angajații ONG-urilor care cooperează cu municipalitățile prin furnizarea de servicii
migranților, urmat de angajații serviciilor sociale ale municipalităților și respondenții care lucrează în alte
instituții locale. În România, 69% din răspunsuri provin de la angajații diferitelor servicii municipale, inclusiv serviciile sociale și un departament specializat pe migranți.

Italia: funcția respondenților

Italia: tip de structură
ONG
Serviciile sociale
ale municipalității
Oltă structură a
municipalității

Austria: tip de structură

Manager
E
 ducator
Asistent social
Mediator
Administrator
Interna

Austria: funcția respondenților
ONG
Municipalitate
Altă instituție

Manager
Educator
Asistent social
Cadru medical
Voluntar
Alta
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Polonia: tip de structură

Polonia: funcția respondenților

ONG
Serviciile sociale
ale municipalității
Municipalității
Alte instituții
publice
Alte

 sistent social/suport
A
direct pentru migranți
Manager
Educator/Instructor
Administrator sau
Alta

România: tip de structură

România: funcția respondenților

 orță de aplicare
F
a legii
Altă instituție
locală
ONG
Servicii municipale

 onsilier juridic
C
Organ de aplicare a
legii
A
 dministrator
Manager
SAsistent social

În toate cazurile, majoritatea sunt persoanele care se află în contact direct cu migranții, furnizând servicii
sociale sau efectuând activități administrative, dar pentru fiecare țară există, de asemenea, răspunsuri
furnizate de diferite categorii de manageri, de la manageri de servicii la coordonatori ai proiectelor sau
echipelor. Acest lucru înseamnă că informațiile obținute combină punctele de vedere ale personalului
din prima linie, exprimându-și propriile nevoi, dar și cele ale persoanelor cu autoritate care își exprimă
opiniile cu privire la ceea ce ei și echipele lor au nevoie.
Așa cum se arată în graficul de mai jos, cu excepția Poloniei, unde mai mult de jumătate dintre respondenți
au participat deja la o formă de instruire, în celelalte trei țări mai puțin de 30% au avut această ocazie.
100%

Instruire anterioară la
locul de muncă
F
 ără instruire
anterioară la locul de
muncă

80%
60%
40%
20%

Italia

Austria

Polonia

România

Pentru cei care au participat deja la instruire la locul de muncă, furnizorii de formare profesională sunt
foarte diversi, inclusiv programe universitare, formare realizată de organizații internaționale, cum ar fi
OIM sau Consiliul Europei, instruiri oferite în cadrul programelor naționale pentru refugiați sau instruiri
furnizate de ONG-uri naționale sau locale.
Având în vedere și numărul persoanelor implicate în grupurile țintă și în interviuri, peste 200 de persoane
au contribuit cu informații la această cercetare.
De asemenea, se poate trage concluzia că proba obținută este relativ echilibrată și că profilul respondenților corespunde obiectivelor cercetării și are potențialul de a genera date valabile, fiabile și pertinente pentru a atinge aceste obiective.
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Având în vedere faptul că proiectul este axat pe diferite categorii de migranți, resortisanți ai țărilor terțe,
solicitanți de azil și refugiați, există mai multe tipuri de documente UE care trebuie considerate ca referințe atât ca cerințe pentru politicile naționale, cât și ca principii și obiective. Cel mai important tip este
reprezentat de documentele referitoare la integrarea Resortisanților Țărilor Terțe.
Principiile de bază comune privind integrarea migranților 1, adoptate de Comisia Europeană în 2004
și reafirmate în 2014, precizează că Statele Membre trebuie: a) să urmărească asigurarea accesului
imigranților la instituții, cât și la bunurile și serviciile publice și private, cu un statut egal cu cetățenii naționali și în mod nediscriminatoriu (CBP 6); și b) să evite scăderea standardelor de calitate ale serviciilor
publice, cum ar fi educația, serviciile sociale și altele, în special la nivelul administrațiilor regionale și locale (CBP 10). În plus, Directiva privind Egalitatea indiferent de rasă asigură existența unui cadru juridic
care interzice discriminarea pe bază de rasă sau origine etnică în diferite domenii, inclusiv în accesul la
serviciile publice.
Modulele europene privind integrarea migranților 2, elaborate de un grup de experți din diferite țări ale
UE, coordonate de Comisia Europeană și publicate în 2014, oferă o bază foarte relevantă pentru problemele abordate în proiectul ADMIN4ALL.
Cel de-al doilea modul european privind integrarea migranților se axează pe implicarea necesară din
partea societății beneficiare și este relevant proiectului în mod direct deoarece oferă recomandări privind
modul în care trebuie luate în considerare nevoile specifice ale migranților în serviciile publice. Se axează
pe organizarea de cursuri de formare interculturale și sectoriale pentru angajați și elaborarea planurilor
de acțiune privind integrarea; dar și modul in care se pot personaliza serviciile care vizează migranții,
prin furnizarea de informații și servicii prin intermediul ghișeelor unice și prin introducerea unor mediatori
culturali. Modulul include și elemente cu privire la accesul migranților la piața forței de muncă. Modulul 3
evidențiază importanța prevenirii discriminării și recomandă o abordare interculturală și bazată pe drepturi, care pune accentul pe participarea civică și pe prevenirea discriminării instituționale.
Prin discriminare instituțională se înțelge discriminarea directă și indirectă de către instituții (adică nu de
către persoane particulare), inclusiv norme, reglementări și practici care sunt discriminatorii și exclud
minoritățile. De obicei, printre oamenii care lucrează în serviciile publice din țările democratice există o
convingere puternică că instituțiile lor nu sunt discriminatorii și de cele mai multe ori sunt convinși că în
1  

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf

2  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report
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activitatea lor trebuie să trateze pe toata lumea în același mod, fără să considere că aceasta ar putea
duce la discriminare.
Din acest motiv, modulele europene recomandă ca, atunci când se pun în aplicare măsuri de prevenire
a discriminării instituționale, este important să li se acorde organismelor publice datoria nu numai de a
evita discriminarea, ci și de a lua măsuri pentru a promova egalitatea. Acest lucru se poate face verificând dacă organismele publice oferă șanse egale în ceea ce privește locurile de muncă și serviciile, iar
acolo unde dovezile sugerează că organele publice nu fac acest lucru, să se ia măsuri active. Modulele
le recomandă instituțiilor să desfășoare și activități de cercetare pentru a identifica zone în care migranții
întâmpină dificultăți în găsirea unor locuri de muncă sau în accesarea serviciilor publice și să ia în considerare rezultatele cercetării în elaborarea politicilor publice.
Programele de instruire le sunt recomandate angajaților, atât pentru a-și dezvolta competențele legate
de domeniul în care lucrează, în scopul de a oferi servicii de calitate individualizate pentru migranți, și de
a se axa pe dezvoltarea competenței interculturale, asigurându-se că angajații sunt sensibili din punct
de vedere cultural și au abilități pentru a servi o populație diversă. Formarea poate consta în instruirea la
locul de muncă, îndrumare, utilizarea site-urilor web (informații, recomandări, sarcini), ateliere, și având
un punct/ persoană de referință în cadrul organizației („ghid”). Formaea pentru angajați are loc, de obicei, ca parte a pregătirii de bază a profesioniștilor/ angajaților noi și ca parte a dezvoltării profesionale
continue a angajaților. Experții subliniază faptul că formarea nu reprezintă o măsură unică. Pentru a asigura succesul, ar trebui să existe o continuă monitorizare și evaluare a aptitudinilor și nevoilor viitoarelor
cursuri de formare. Instruirile ar trebui să vizeze în primul rând persoanele care lucrează în mod direct
cu migranții sau persoanele care furnizează servicii publice. Instruirile trebuie să fie adaptate, deoarece
nevoile pot să difere de la organizație la organizație.
Modulele evidențiază, de asemenea, că trebuie luate în considerare următoarele obstacole:
• Rezistență din partea organizațiilor din cauza lipsei de personal și a resurselor financiare;
• Instruirea oferită este prea generală și nu se concentrează pe circumstanțele locale;
• Instruirea este separată de munca reală de zi cu zi.
La elaborarea și implementarea planurilor de acțiune privind integrarea, este important să se țină seama de diferitele structuri și niveluri de administrare, pentru a se asigura că planurile de acțiune sunt cu
adevărat puse în aplicare. Este o idee bună să se convină asupra măsurilor, indicatorilor și obiectivelor,
precum și a părților responsabile pentru fiecare. În acest mod, toate părțile au sarcini clar menționate în
planul de acțiune care va fi urmat.
După cum este descris în cel de-al doilea modul al UE, ghișeele unice sunt, în general, unități de primire,
informare și furnizare a serviciilor cetățenilor migranți, care facilitează relația dintre utilizatorii serviciilor și
diferitele servicii ale administrației publice. Obiectivul ghișeelor unice este de a oferi răspunsuri la problemele cu care se confruntă cetățenii migranți sau legate de temele migrației într-un mod integrat și
complementar, dintr-un singur loc fizic. Furnizarea de servicii se bazează pe o cooperare activă între autorități și societatea civilă. Pentru a asigura implementarea cu succes, este important ca ghișeele unice:
• să fie accesibile migranților: trebuie să fie localizate în mod convenabil, iar informațiile despre existența lor să fie bine distribuite migranților;
• să aibă parteneriate cu autoritățile și organizațiile relevante (locale): să se asigure că ministerele
relevante și autoritățile regionale și locale sunt implicate și sunt de acord cu parteneriatul, și că
actorii societății civile sunt implicați pe deplin;
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• să angajeze mediatori interculturali care să îi poată ajuta atât pe funcționarii publici, cât și pe migranți să comunice în mod eficient unii cu ceilalți;
• să efectueze evaluări: ghișeele unice ar trebui să efectueze o evaluare continuă a tuturor serviciilor
și să îmbunătățească serviciile în mod suținut.
Modulele UE recunosc că este responsabilitatea administrațiilor publice să furnizeze informații și ajutor
migranților în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă și prevenirea discriminării. Angajatorii
trebuie, de asemenea, să fie informați atât despre cadrul legal, cât și despre drepturile migranților și
despre beneficiile potențiale ale angajării migranților. Trebuie implementate politici naționale și locale de
sprijin adaptate pentru a stimula ocuparea forței de muncă, un punct cheie pentru integrarea eficientă
și durabilă. Astfel de măsuri trebuie să fie legate de proceduri eficiente de recunoaștere a diplomelor și
de evaluări ale aptitudinilor formale și informale.
Angajarea mediatorilor interculturali din familii de migranți poate fi un instrument eficient de susținere
a integrării, dar numai dacă anumite principii sunt respectate, altfel mediatorii pot contribui de fapt la
menținerea unei situații de dependență sau la impunerea unei abordări asimilaționiste.
Continuând activități inițiate cu mai bine de un deceniu în urmă, Comisia Europeană încurajează și sprijină Statele Membre să se concentreze atât pe integrarea resortisanților țărilor terțe, cât și pe măsurile de
sprijin pentru integrarea persoanelor cu statut de protecție internațională. Migranții în general sunt considerați ca un grup dezavantajat printre grupurile țintă ale politicilor privind incluziunea socială și ocuparea
forței de muncă. Acest lucru este reflectat în structura fondurilor puse la dispoziție de către Comisia
Europeană pentru sprijinirea proiectelor care vizează integrarea refugiaților și resortisanților țărilor terțe,
precum și faptul că migranții sunt eligibili ca beneficiari ai sprijinului din cadrul Fondului Social European.
Fondul European de Integrare și Fondul European pentru Refugiați au sprijinit, în perioada 2009-2015
(conform ciclului bugetar 2007-2013), eforturile Statelor Membre ale UE de a permite cetățenilor din
afara UE să se integreze în societatea europeană. Fondurile au susținut, de asemenea, măsuri de dezvoltare a capacității statelor UE de a dezvolta, implementa, monitoriza și evalua în general strategiile,
politicile și măsurile de integrare, si de a face schimb de informații și cele mai bune practici, precum și
cooperarea în și între statele UE. Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) a fost creat pentru perioada 2014-2020 și este operațional din 2015, cu un total de 3 317 miliarde EUR pentru următorii șapte
ani. Acesta va promova gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și punerea în aplicare, consolidarea
și dezvoltarea unei abordări comune a Uniunii cu privire la azil și migrație.
Cea mai mare parte din suma totală a FAMI (aproximativ 88%) va fi distribuită prin gestionarea partajată
cu statele UE. Ele își vor implementa programele naționale multianuale, acoperind întreaga perioadă
2014-2020. Aceste programe sunt pregătite, puse în aplicare, monitorizate și evaluate de autoritățile
responsabile din statele UE, în parteneriat cu părțile interesate relevante din domeniu, inclusiv cu societatea civilă.
Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe 3, adoptat de Comisia Europeană în iunie
2016, pornește de la recunoașterea faptului că pentru dezvoltarea unor politici eficiente de integrare,
atât pentru resortisanții țărilor terțe care au sosit recent și care sunt eligibili să se stabilească in UE cât
și pentru cei care se află în UE mai mult timp, este nevoie de investiții pe termen lung. Măsurile de integrare eficiente și echitabile necesită investiții politice, sociale și financiare suficiente, care se vor dovedi

3   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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benefice pentru toate comunitățile noastre pe termen lung. Experiența arată că politicile de integrare
funcționează cel mai bine atunci când sunt concepute astfel încât să asigure sisteme coerente care
să faciliteze participarea și împuternicirea tuturor în societate - resortisanții țărilor terțe și comunitățile
în care aceștia se stabilesc. Din această perspectivă, li se recomandă Statelor Membre să ia cele mai
adecvate măsuri pentru a asigura accesul la serviciile de bază, accesul la educație și formare profesională și accesul la piața muncii prin eliminarea barierelor existente, recunoașterea calificărilor și acordarea
măsurilor de ajutor. Implicarea resortisanților țărilor terțe în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor
de integrare este considerată de către Comisia Europeană ca fiind esențială pentru eficiența măsurilor
de integrare.
O altă referință importantă a UE este Planul de acțiune privind minorii neînsoțiți, adoptat în 2010, care
propune o abordare UE bazată pe trei direcții principale de acțiune: prevenirea migrației ilegale și a traficului; primirea și garanțiile procedurale în UE; Identificarea soluțiilor durabile. Statele Membre ale UE
au stabilit, pe această bază, politicile și structurile naționale care abordează această problemă și acest
lucru s-a dovedit a fi deosebit de valoros în contextul crizei recente a migrației.

2. Referințe europene

3. POLITICI NAȚIONALE ÎN
ITALIA, AUSTRIA, POLONIA
ȘI ROMÂNIA

Compararea contextelor: diferențele și elementele comune
Deși toate sunt membre ale UE, contextul migrației din cele patru țări în 2016 a fost diferit în mod semnificativ.
După ce a fost o țară de emigrare mult timp, Italia s-a schimbat într-o perioadă scurtă, începând cu
anii 1990, pentru a deveni unul dintre cei mai mari destinatari ai migranților, găzduind acum peste cinci
milioane de cetățeni străini, cât și una dintre țările de tranzit pentru migranții care se îndreaptă spre
nordul Europei. În ultimii ani, un număr mai mare de migranți sosesc din Africa Subsahariană folosind
așa-numita „Ruta Mediteraneeană”, generată în mare măsură de instabilitatea și anarhia din Libia, alăturându-se grupurilor deja existente originare din Europa de Sud-Est, Europa de Est, Africa de Nord,
America Latină și Asia de Est. Acest ultim flux, constând în principal din solicitanți de azil, reprezintă una
dintre cele mai importante provocări actuale ale politicilor publice italiene.
În Austria, accentul se pune pe primirea solicitanților de azil și pe sprijinul pentru integrare acordate celor
care primesc statutul de refugiat. Într-adevăr, Austria are experiența migrației venite mai ales din zonele
învecinate din sud-estul Europei și din Europa de Est, dar în 2015 a devenit una dintre principalele țări
de destinație a fluxului migrațional mare venind în principal din Orientul Mijlociu și folosind atât „Ruta
Mediteraneeană” cât și „Ruta Balcanică”. Au fost necesare măsuri și politici speciale pentru a răspunde
acestui fenomen neobișnuit și neprevăzut.
La granița de est a UE, Polonia a devenit atractivă în ultimul deceniu pentru migranția în scop de muncă
din țările vecine din afara UE. Acest lucru a fost facilitat de emigrația imensă a cetățenilor polonezi care
caută locuri de muncă mai bine plătite în Regatul Unit și în alte țări din Europa de Vest și de creșterea
economică constantă, pozitivă care a generat nevoia de forță de muncă suplimentară. În ultimii ani,
Polonia a început, de asemenea, să primească un număr mai mare de solicitanți de azil, în principal
fugind de conflictele din Ucraina de Est și din Caucaz. Prin urmare, analiza politicilor din Polonia se
concentrează asupra măsurilor care sprijină integrarea resortisanților țărilor terțe, dar menționează și
problemele privind refugiații.
Fiind și ea afectată de nivelurile ridicate de emigrare, România s-a dovedit a nu fi o țară de destinație
pentru migranți așa de căutată. Acesta găzduiește în prezent mai puțini solicitanți de azil (aproximativ
1500 de solicitări pe an în ultimul deceniu), dar există, în special în orașele mari, un număr din ce în ce
mai mare de migranți din afara UE care sosesc în principiu pentru muncă sau pentru studii în cadrul
universităților din România.
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Italia
Italia are un Sistem național de protecție a solicitanților de azil și a refugiaților (SPRAR). Sistemul actual
a rezultat din schimbările efectuate în sistem între 1999 și 2000 inițiate de asociații și ONG-uri în cooperare cu Ministerul de Interne, Asociația Națională a Municipiilor Italiene (ANCI) și Înaltul Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR).
Legea nr. 189/2002 stabilește oficial Sistemul de protecție a solicitanților de azil și a refugiaților (SPRAR),
sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne și administrat în colaborare cu ANCI. Sistemul de protecție a solicitanților de azil și a refugiaților (SPRAR) este alcătuit din structuri locale distribuite în Italia
și bazate pe resursele oferite de Fondul Național pentru politici și servicii de azil pentru implementarea
proiectelor care sprijină solicitanții de azil înregistrați oficial și refugiații. Structurile SPRAR cooperează
cu organizațiile societății civile locale, ONG-uri, asociații sau cooperative pentru furnizarea de servicii
sub formă de activități de „recepție integrată” care oferă cazare și masă, precum și informații, cursuri
de limbă italiană, asistență juridică, susținerea și orientarea socială prin definirea căilor personalizate de
incluziune socio-economică.
Un accent important al SPRAR este promovarea și dezvoltarea rețelelor locale, implicând toți agenții
și părțile interesate selectate pentru succesul măsurilor de primire, protecție și incluziune în favoarea
solicitanților și titularilor de protecție internațională. Se așteaptă ca proiectele locale SPRAR să asigure
participarea activă și cooperarea atât a entităților din sectorul terț, cât și a instituțiilor locale.
La sfârșitul anului 2016, în sistemul SPRAR erau incluse 28.822 de persoane și erau cazate într-una din
cele 655 de structuri implicate în rețea, cuprinzând aproximativ 1600 de municipalități din întreaga țară.
Sistemul oferă, de asemenea, asistență minorilor neînsoțiți (erau 2039 în anul 2016).
Serviciile oferite includ cazare și acoperă nevoile de bază, asistență medicală, furnizarea de cursuri de
limbi străine și formare profesională, sprijin pentru participarea la școală pentru minori și participarea la
activități multiculturale. Activitățile care vizează incluziunea socială și pe piața muncii sunt considerate în
prezent o prioritate. Aceste servicii sunt furnizate de asistenți sociali profesioniști, mediatori interculturali,
profesori de limbi străine, experți juridici și alții.
Echipa administrativă a sistemului este în prezent în curs de realizare a unei reforme care vizează trecerea de la un sistem bazat pe cereri deschise de proiecte locale la un sistem de acreditare permanentă
a municipalităților, deschis în orice moment pentru ca altele să li se alăture. Odată ce un proiect este
evaluat pozitiv, finanțarea continuă este garantată, cu condiția obținerii unor rezultate bune în urma
monitorizării.
Cu toate acestea, este important de reținut că la sfârșitul anului 2016 au fost găzduite încă 147.732 de
persoane în centrele de primire temporară (Centri di Accoglienza Straordinaria - CAS), deschise și conduse de Ministerul de Interne. Deși municipalitățile nu au nici o responsabilitate față de aceste centre,
prezența lor în comunitățile locale influențează atitudinea socială față de recepție și pozițiile politice față
de migrație.
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Austria
Agenția Federală pentru Imigrări și Azil (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) - BFA - este instituția
responsabilă cu primirea cererilor de azil și cu gestionarea principalelor structuri legate de procedura
de azil.
Există trei centre de primire la nivel federal în Austria, situate în Traiskirchen (Austria de Jos, la sud de
Viena), la Aeroportul Schwechat și în Thalham (Austria de Sus, lângă Linz). Până anul trecut, toți solicitanții erau obligați să rămână în unul dintre aceste centre până când erau admiși în cadrul procedurii de
azil și erau astfel desemnați uneia dintre provinciile federale austriece, care ar fi fost apoi responsabile
de îngrijirea lor primară până la decizia finală a procedurii de azil.
A existat o creștere semnificativă a numărului de cereri de azil înregistrate în 2015 (ajungând la aproape
70 000, comparativ cu 28 027 în 2014 și 17 503 în 2013). Acest lucru a determinat anumite măsuri
speciale, inclusiv cooperarea cu guvernele țărilor vecine, reorganizarea centrelor de primire și crearea
unor structuri alternative. S-a făcut o distincție între cei a căror cerere de azil era cel mai probabil să
fie acceptată de către autoritățile austriece, care au fost cazați într-unul din centrele de distribuție nou
create, și cei a căror cerere de azil ar fi dus cel mai probabil la o decizie Dublin, care rămâneau într-unul
dintre primele centre de primire. Atât primele centre de primire și centrele de distribuție sunt administrate la nivel național. Dacă se hotărăște să fie procesate cererile de azil în Austria, îngrijirea de bază a
solicitanților de azil este responsabilitatea statelor federale.
În plus, Ministerul Afacerilor Interne a deschis mai multe centre de urgență, amplasate în diferite clădiri
publice sau private sau construite din containere în care sprijinul este asigurat de voluntari, de către
Crucea Roșie și alte organizații neguvernamentale naționale sau locale.
Durata preconizată de procesare unei cereri de azil este de șase luni, dar, având în vedere numărul
crescut de cereri de azil, poate dura până la doi ani sau mai mult. În timpul procesării cererii, solicitanților
de azil nu li se permite să se mute din centru sau de la cazarea temporară care le-a fost oferită și au
un acces foarte limitat la piața forței de muncă. Pentru cei care primesc statutul de refugiat, accesul pe
piața muncii este deschis, împreună cu accesul la serviciile sociale furnizate de autoritățile locale, în timp
ce beneficii limitate sunt acordate celor care beneficiază de protecție subsidiară.
După cum se specifică în regulamentele UE, există și un sistem de sprijin pentru minorii neînsoțiți.
Potrivit legii, centrul de primire inițială din Traiskirchen este responsabil pentru găzduirea acestora și
la sfârșitul anului 2015 erau găzduiți 1250 de copii neînsoțiți. Concentrarea unui număr atât de mare
de copii într-un singur loc a fost criticată de ONG-urile pentru drepturile omului. În centru sunt oferite
lecții de limba germană. Activitățile de învățământ și de agrement sunt organizate aproape exclusiv de
asociații voluntare și nu fac parte din prevederile instituționalizate. În cazuri extreme, copiii neînsoțiți
stau în centru timp de până la 9 luni, după care sunt transferați la instituții obișnuite de protecție a
copilului.
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Polonia
O nouă lege privind străinii a fost adoptată în decembrie 2013 și a intrat în vigoare în mai 2014.
Legea a introdus condiții simplificate de legalizare a șederii și muncii străinilor în Polonia. Noile reglementări le sunt favorabile lucrătorilor migranți, studenților și absolvenților universităților poloneze,
străinilor de origine poloneză, copiilor străinilor (care pot obține un permis de ședere permanentă
imediat după naștere, cu condiția ca cel puțin unul dintre părinți să aibă un permis de ședere permanentă sau un permis de ședere pe termen lung în UE). În conformitate cu legea, unii imigranți fără
acte de identitate au posibilitatea de a solicita un permis de ședere temporară în baza dreptului lor
la viață familială.
În baza noii legi, străinii pot aplica pentru trei tipuri de permise de ședere:
–– Permis de ședere temporară, pentru o perioadă de la trei luni până la trei ani;
–– Permis de ședere permanentă, valabil numai în Polonia, eliberat pe termen nedeterminat după o
perioadă de ședere legală de la 0 la 10 ani, în funcție de statutul juridic;
–– Permis de ședere pe termen lung în UE, eliberat pe o perioadă nedeterminată după 5 ani de ședere legală în Polonia, accesibil străinilor aflați sub protecție internațională, adică celor cărora li sa
acordat statutul de refugiat sau beneficiarii protecției subsidiare; Acest tip de permis asigură nu
numai șederea în Polonia, ci și, după îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege, șederea pe teritoriul
celorlalte state membre ale UE.
Față de trecut, noua lege include unele elemente de simplificare: în prezent este suficient ca străinul să
aducă dovada că are un domiciliu, există posibilitatea de a solicita un permis de ședere până în ultima zi a valabilității actului de ședere actual în loc de 45 de zile înainte de expirare. Acest lucru a redus
numărul de migranți care au ajuns într-o situație nereglementată doar pentru că nu au depus la timp o
cerere pentru reînnoirea documentelor. Cu toate acestea, există și elemente în noua lege care tind să
facă procesul de rezidență mai complicat. De exemplu, cererea a fost extinsă de la 15 la 19 pagini, iar
completarea acesteia este percepută de migranți ca fiind dificilă, după cum au raportat ONG-urile care
acordă asistență migranților.
Lucrătorii migranți reprezintă una dintre categoriile de străini care au prioritate în lumina strategiei poloneze de migrație actuale. Extinderea emigrării cetățenilor polonezi în Europa de Vest și îmbătrânirea
populației duc la o nevoie semnificativă de forță de muncă suplimentară. Majoritatea modificărilor din
legislația privind imigrația vizează liberalizarea accesului pe piața muncii din Polonia, în special pentru
străinii din Est, precum și la împuternicirea angajaților străini. În cazul în care un lucrător migrant își pierde locul de muncă, permisul său de ședere și de muncă expiră după o lună, oferindu-i migrantului ceva
timp pentru a-și găsi un loc de muncă nou. Lucrătorii migranți care au permis de ședere temporară sau
vize de muncă au dreptul să se înregistreze la biroul local de ocupare a forței de muncă și de a utiliza
serviciile de consiliere și formare profesională în carieră, precum și dreptul la prestații de șomaj în anumite condiții. Conform prevederilor Legii de Asistența Socială, străinii cu domiciliul în Polonia, care dețin un
permis de ședere sau un statut de refugiat au dreptul la servicii de asistență socială. Asistența socială
este în mare parte responsabilitatea administrațiilor locale și este acordată în cooperare cu fundații, asociații, Biserica Catolică, alte biserici, grupuri religioase, angajatori etc. Legea Asistenței Sociale prevede,
de asemenea, acordarea ajutorului în vederea integrării persoanelor cu protecție internațională.
Asistența se acordă în cadrul unui program de integrare individual, convenit între Centrul local pentru
sprijin familial și migrant, specificând suma, scopul și formele de asistență, în funcție de situația individuală sau familială. Asistența se acordă pe o perioadă care nu depășește 12 luni, iar componentele sale
principale sunt:
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• beneficii în numerar pentru întreținerea și acoperirea cheltuielilor legate de învățarea limbii poloneze;
• plata contribuțiilor la asigurarea de sănătate specificată în prevederile privind asigurarea generală
cu Fondul Național de Sănătate;
• îndrumare și sprijin specializat.
Datele despre migranții care locuiesc acolo nu le sunt disponibile municipalităților și este responsabilitatea autorităților naționale și regionale. Începând cu anii 1990, peste 120 000 de refugiați s-au înregistrat
în Polonia, iar numai în 2015 au venit 13 000 de refugiați - în principal din Rusia (cea mai mare parte
provenind din Cecenia), Ucraina, Belarus și Tadjikistan. Există, de asemenea, grupuri importante de
migranți din Vietnam, Armenia și câteva țări arabe. Numărul migranților veniți în scop de muncă este
estimat între 230.000 și aproape un milion de persoane, incluzându-i pe cei cu ședere pe termen scurt,
potrivit unor cercetători și ONG-uri.
Mai mult de jumătate dintre angajații străini care lucrează în baza unui permis de muncă sunt angajați
în Varșovia și în zonele înconjurătoare (55,1% din numărul total de permise de ședere și de muncă sunt
acordate în regiunea Mazovia). Următoarele în clasament sunt: Polonia Mică (6,5%), Polonia Mare,
unde se află orașul Poznan (6,2%), Silezia Inferioară, având Wroclaw drept capitală (5,0%) și Pomerania
(4,9%). Majoritatea migranților lucrează și locuiesc în orașe mari.

România
Politicile publice din domeniul migrației în România sunt influențate în mare măsură de documentele de
referință europene și sunt susținute de fonduri UE. România are o strategie națională privind migrația de
doar aproximativ un deceniu, iar în această perioadă numărul resortisanților țărilor terțe rezidenți în țară
a rămas stabil la aproximativ 50.000 de persoane, iar numărul solicitanților de azil la aproximativ 1500
de persoane.
Principala responsabilitate în ceea ce privește politica de migrație, inclusiv integrarea migranților, îi revine
Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), o structură a Ministerului Afacerilor Interne. Printre alte sarcini, IGI gestionează cele șase centre de primire pentru refugiați, cinci situate în diferite colțuri ale țării, în
apropierea granițelor naționale și unul în București. După obținerea statutului de refugiat sau a protecției
subsidiare, accesul la muncă și la serviciile sociale sunt acordate în mod egal, la fel ca pentru cetățenii
români sau ai UE.
Mai mult, IGI oferă tuturor migranților care au primit o formă de protecție în România (statut de refugiat sau protecție subsidiară) posibilitatea de a se înscrie în programul național de integrare. În fiecare
dintre cele 6 centre regionale pentru solicitanți de azil din România, ofițerul responsabil de integrare se
ocupă cu stabilirea nevoilor migranților și cu urmărirea programului de integrare convenit individual cu
migranții. Programul de integrare le oferă o deschidere către cursuri de limbă română și alte facilități
de integrare, cum ar fi subvențiile de stat, sprijinul pentru identificarea spațiilor de închiriat, consilierea
individuală și medierea pe piața muncii. Acest sprijin este completat de organizațiile internaționale și
de ONG-urile locale.
După cum este specificat în strategia națională actuală privind imigrația pentru perioada 2015-2018,
pentru sprijinul acordat pentru integrarea refugiaților și a resortisanților țărilor terțe, o prioritate cheie a
autorităților publice este continuarea și extinderea parteneriatelor stabilite cu organizațiile internaționale,
în special cu OIM Și UNHCR și cu ONG-urile locale active în acest domeniu.
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Un instrument cheie în finanțarea proiectelor legate de integrarea migranților este reprezentat de fondurile UE (anterior Fondul European pentru integrarea Resortisanților Țărilor Terțe și Fondul European
pentru Refugiați și în prezent Fondul pentru Migrație și Integrare în Azil - FAMI). Aceste fonduri sunt
gestionate de IGI și de proiectele de sprijin implementate în diferite regiuni de către ONG-uri și organizații internaționale. Până acum, participarea municipalităților la acest proces a fost redusă. Integrarea
migranților a fost, de asemenea, printre activitățile eligibile în componentele Fondului Social European și
în programele de subvenții elvețiene și SEE.
Cu sprijinul FAMI, sub coordonarea IGI, au fost înființate cinci centre regionale de integrare și se așteaptă ca acestea să înceapă să furnizeze o varietate de servicii de sprijin și să utilizeze mediatori interculturali. O altă prioritate actuală este de a elabora proceduri și de a crea structuri la nivel județean care să
orienteze cooperarea între diverși actori locali care pot contribui la acordarea de sprijin pentru integrarea
migranților.
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4. PROFILELE ORAȘELOR

Bari
Bari este capitala regiunii Apulia, în partea de sud a Italiei, pe Marea Adriatică, cu o populație de aproximativ 330.000 de locuitori.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
La sfârșitul anului 2015, în Apulia locuiau 117.732 de migranți, dintre care 12.495 în orașul Bari, reprezentând 3,8% din totalul populației. Primele trei țări de origine sunt Georgia, Albania și Bangladesh.
Mai mult de jumătate dintre migranții înregistrați în 2015 de către autoritățile locale din orașul Bari (6532)
sunt femei, în timp ce 5963 sunt bărbați. Există diferențe mari în ceea ce privește distribuția de gen între
țările de origine. Astfel, din Georgia există 1375 femei și 289 bărbați, în timp ce din Somalia există 242
de bărbați și 49 de femei 4.
Bari găzduiește unul dintre cele patru CARA (Centrul pentru primirea solicitanților de azil) care se află în
Regiunea Apulia și care au fost înființate în 1995. În 2015, în Bari au fost depuse 3.705 de cereri de azil.
Municipalitatea nu ține evidența numărului de RTT care beneficiază de servicii sociale.
Migranții sunt, în general, răspândiți în diferite cartiere. Numai taberele de romi, în care romii din țările
din Balcanii de Vest locuiesc împreună cu romii din România, sunt izolate, cu tabere informale de romi
în anumite cartiere.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Există un birou de imigrare în cadrul departamentului de servicii sociale al municipiului Bari. În afară de
conducere, biroul are patru angajați sociali care au contact direct cu migranții și cinci angajați care îndeplinesc sarcini administrative. Biroul are ca scop proiectarea și implementarea proiectelor și activităților
care oferă sprijin social tuturor străinilor care trăiesc în oraș. Migranții cu reședința obișnuită în Bari pot
avea acces la serviciile sociale ale celor cinci unități administrative (cartiere) din cadrul orașului (Municipi).

4   Mai multe informații statistice sunt disponibile la www.tuttitalia.it/puglia/95-bari/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Municipalitatea sprijină, de asemenea, furnizarea serviciilor externalizate de mediere culturală, consiliere
juridică, precum și consiliere pentru ocuparea forței de muncă și pentru găsirea unei locuințe. Aceste
servicii, finanțate de autoritățile locale, sunt furnizate în principal de entități din sectorul terț și se află în
zona centrală a orașului.
Biroul de imigrație al municipalității are responsabilitatea de a coopera cu diferite instituții care au responsabilități în abordarea problemelor legate de migranți, de la documente de identitate la chestiuni juridice, ordine publică sau servicii de sănătate. În special, biroul de ocupare a forței de muncă are un rol important atât
în acordarea de sprijin în găsirea unui loc de muncă, prin îndrumare, informare, consiliere profesională etc.,
precum și în asigurarea accesului la indemnizația de șomaj și la posibilitatea reînnoirii vizelor pentru migranții
șomeri. Cooperarea cu municipalitatea are loc în cadrul politicilor naționale privind piața forței de muncă.
Bari, de asemenea, cooperează cu două ONG-uri naționale, Salvați copiii (www.savethechildren.it) și
Urgență (www.emergengy.it), precum și cu numeroase entități din sectorul terțiar local (asociații sau cooperative). Acest lucru se realizează prin finanțarea anumitor proiecte, servicii și inițiative. Unele dintre cele
mai importante entități din sectorul terț local implicate în furnizarea de servicii migranților din Bari sunt:
–– Cooperativa Socială C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale), care gestionează servicii și proiecte
pentru minorii și adulții vulnerabili, inclusiv pentru migranți, în cadrul proiectului SPRAR „Bari Orașul
Deschis”. Aceste servicii sunt situate în diferite locuri din oraș și includ un centru educațional, un
centru de zi, centre de asistență de urgență, adăposturi de noapte și centre de cazare (Comunità
educativa „Casa Shalom”, Centrul diurno „Zona 51”, Centro di pronta Accoglienza Notturna „
Andromeda „, Pronto Intervento Sociale, Centrul de Ajutor FOA -” Primul pentru toți „,” Soleluna
„). Mai multe detalii la www.coopcaps.it . Recent, C.A.P.S. a deschis un centru de imigrare de tip
ghișeu unic numit „Casa delle Cultura”, cu sprijinul biroului de imigrare al municipalității din Bari.
–– Grupul Lavoro Rifugiati (Grupul de lucru pentru refugiați - GLR) gestionează Biroul de integrare,
oferind servicii de informare, orientare și mediere culturală, precum și Centrul intercultural Babylon,
dezvoltând activități interculturale care vizează integrarea, incluziunea socială și cetățenia activă.
GLR cooperează și la implementarea unui alt proiect SPRAR intitulat „La casa dei ragazzi del mondo” (Casa copiilor lumii). Detalii sunt disponibile la https://gruppolavororifugiati.wordpress.com;
–– Structurile locale ARCI http://arcipuglia.org (ARCI este o rețea națională de organizații cu activități
sociale, educaționale și culturale)
–– Cooperativa Studi Interventi Socio-Educativi (CSISE – Cooperativa de Studii și Intervenții Socio-Educative) http://csise.jimdo.com;
–– Associazione Etnie;
–– Cooperativa Sogno di Don Bosco (Visul cooperativ al lui Don Bosco);
Sindicatele joacă, de asemenea, un rol important în sprijinirea integrării migranților. Cum fac pentru toți
angajații, aceștia le oferă migranților informații cu privire la contractele de muncă, drepturile legate de
statutul salariatului, înțelegerea documentelor justificative privind salariile, pregătirea documentelor pentru obținerea reședinței legale etc. Migranții care sunt membri ai sindicatelor beneficiază și de consiliere
juridică și legată de ocuparea unui loc de muncă.
CERCETARE
Din 2013, Secția de Jurispudența și Științe Politice a Universității din Bari a înființat, cu sprijinul unei fundații locale, Observatorul detenției și primirii migranților și a solicitanților de azil în regiunea Puglia. Observatorul monitorizează activitatea centrelor de detenție, a centrelor de primire a solicitanților de azil și
a centrelor de integrare care fac parte din rețeaua SPRAR din regiunea Puglia, inclusiv cele aflate în Bari.
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Detalii privind activitatea Observatorului și informațiile colectate sunt disponibile la www.osservatoriomigranti.org
Există, de asemenea, studii efectuate cu privire la activitățile implementate în Bari pentru integrarea
migranților romi, inclusiv a celor care provin din Balcanii de Vest. Un exemplu este disponibil la www.
minori.it/minori/il-progetto-per-lintegrazione-dei-minori-rom-a-bari.

Florența
Orașul metropolitan Florența este capitala regiunii Toscana, cu aproximativ 380.000 de locuitori, extinzându-se la peste 1.200.000 în zona metropolitană mai mare. Orașul Florența este împărțit în 5 cartiere
municipale.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
La sfârșitul anului 2015, în Florența locuiau 59.827 de rezidenți străini, reprezentând 15,6% din totalul
populației, peste 77% provenind din țări din afara UE. Primele țări de origine din afara UE sunt Peru,
China, Albania și Filipine.
În general, femeile reprezintă procentul mai mare de resortisanți din țări terțe, în special din Ucraina, Republica Moldova, Georgia și America Latină. Cu toate acestea, acesta nu este cazul pentru fiecare naționalitate, fiind mult mai mulți bărbați în rândul RTT din Albania, Kosovo, Bangladesh, Egipt și Senegal 5.
Datele furnizate de Comisia Teritorială pentru Solicitanții de Azil dezvăluie că din cele 1857 de cereri
înregistrate în 2014, peste 86% au fost respinse, doar 56 de persoane primind statut de refugiat, 39
primind protecție subsidiară și 153 fiind protejate umanitar. Mulți dintre cei ale căror cereri au fost
respinse au contestat decizia. În ultimul an, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de
solicitanți de azil. Toate facilitățile de recepție și de asistență existente erau pline la începutul anului
2016 și exista o nevoie evidentă de deschidere a unor centre noi în viitorul apropiat pentru a răspunde
cererii crescute.
Procentul străinilor este mai mare în centrul istoric al orașului (21,47% din populație) și în cartierul popular de nord al Rifredi (18,15% din populație), în timp ce în celelalte trei cartiere procentul de rezidenți
străini variază de la 10 la 12%.
Orașul este gazda unui număr de centre de primire pentru solicitanții de azil, unele centre facând parte
din rețeaua SPRAR și fiind conduse de administrația municipală locală, în timp ce altele sunt centre
speciale de urgență administrate de Ministerul de Interne și alte instituții guvernamentale. Florența gestionează, de asemenea, o serie de centre pentru minorii neînsoțiți.
Aproape toți cei care sunt înregistrați ca fiind locuitori în taberele de romi, 380 de persoane, provin din
țările din Balcanii de Vest. Există, de asemenea, două tabere informale ROMA în curs de a fi închise de
către autoritățile municipale.

5   Mai multe informații statistice sunt disponibile la www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Țările terțe cu cel mai mare număr de beneficiari ai serviciilor sociale sunt Maroc, Somalia și Tunisia,
majoritatea beneficiarilor fiind bărbați.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Municipalitatea a înființat un Serviciu Municipal pentru Imigrări care furnizează informații și îndrumare către diverse servicii și, deși nu este de fapt un birou de servicii complete tip ghișeu unic pe deplin, acesta
adună și pune la dispoziția migranților proceduri ale diferitelor departamente ale administrației locale,
inclusiv educația, cazarea, înregistrarea populației, cererea de permis de rezidență etc. Biroul de imigrări
are, pe lângă asistenții sociali, și mediatori interculturali și interpreți. Mediatorii le furnizează Biroului de
imigrație și altor structuri ale municipalității peste 2000 de ore de serviciu, cele mai solicitate fiind limba
albaneză (29,25%), limba chineză (15,22%) și araba (14,16%).
De asemenea, orașul Florența colaborează cu entități din sectorul terț în furnizarea unui sistem de servicii de primire, protecție și integrare a celor care necesită protecție internațională, a refugiaților și beneficiarilor de protecție subsidiară sau umanitară. Există, în acest context, trei proiecte majore, descrise pe
scurt în cele ce urmează:
–– Un centru de îngrijire rezidențială pentru solicitanți de azil, refugiați și străini care au un permis
de ședere pe motive umanitare în situații de disconfort social și de locuințe, înființat în cadrul
sistemului SPRAR. Centrul este condus de Solidaritatea Caritas și ARCI Toscana și găzduiește
55 de persoane, în mare parte din Somalia, Afganistan, Mali, Nigeria și Pakistan. Serviciile centrului includ furnizarea de cazare, hrană, îmbrăcăminte etc., plasarea copiilor în școli locale și
sprijin pentru integrarea lor socială, cursuri de limba italiană pentru adulți, mediere lingvistică și
culturală, sprijin în găsirea unui loc de muncă, precum și informații și îndrumări privind aspectele
administrative și juridice și accesul la servicii de formare juridică, medicală sau profesională.
–– Proiectul PACI, o unitate multifuncțională de integrare pentru 130 de refugiați și solicitanți de
azil care pot locui și pot începe procesul de integrare. Centrul, care funcționează din 2010 cu
fonduri din partea guvernului național, oferă cazare temporară (maxim 60 de zile), suport pentru
cazare în semi-autonomie, precum și o varietate de servicii suplimentare, inclusiv educație pentru copii, cursuri de limba italiană pentru adulți, sprijin pentru formarea profesională și accesul la
locuri de muncă, precum și consiliere juridică și ajutor cu procedurile administrative.
–– Proiectul „Dincolo de frontiere”, finanțat de Fondul European pentru Refugiați, a fost gestionat
în perioada 2012-2014 de către Serviciile Sociale din municipaliatea Florența, în colaborare cu
Consorzio CO & So, ARCI Florence și Solidaritatea Caritas Florența. Acesta a oferit sprijin refugiaților vulnerabili și solicitanților de azil, pe baza modelului integrat de primire, în care intervenția clinică, matricea etnopsihiatrică/ etnopsihologică și intervenția educațională sunt integrate
pentru a atinge o bunăstare cuprinzătoare a persoanei, care include, de asemenea, și atingerea
unei autonomii personale și sociale. Și dimensiunea de mediere culturală aduce un plus de
valoare proiectului.
Municipalitatea sprijină și alte trei tipuri de servicii care vizează migranții:
–– Servicii de sprijin educațional pentru aproximativ 170 de elevi romi, în special din Balcanii de Vest,
pentru a preveni abandonul școlar;
–– Activitățile de alfabetizare pentru tinerii migranți sosiți recent în Italia, oferite săptămânal în diverse
centre pentru peste 1000 de persoane din peste 50 de naționalități;
–– Medierea lingvistică pentru diverse servicii municipale, în special în limbile arabă și Wolof.

4. Profilele orașelor

29

Pe lângă cooperarea cu structurile sectorului terț descrise mai sus, municipalitatea orașului Florența cooperează cu instituțiile responsabile pentru statutul juridic al migranților, precum și cu biroul pentru ocuparea
forței de muncă și cu sindicatele.
Municipalitatea orașului Florența a mai avut, de asemenea, mai multe proiecte de dimensiuni mai mici,
implementate în cooperare cu organizațiile din sectorul terț și care vizau mai multe categorii de migranți
vulnerabili. Proiectul „Demetra” a oferit în 2010 și 2011 îndrumare pentru piața forței de muncă și cursuri
de instruire pentru 25 de femei migrante care aveau copii minori sau copii cu dizabilități. Proiectul a fost
finanțat de Fondul European pentru Refugiați și a fost implementat în parteneriat cu Consorzio CO & So
Firenze și Asociația NOSOTRAS.
Proiectul „Beautiful Mind” a fost implementat și el în 2011-2012 cu sprijinul Fondului European pentru Refugiați și a vizat 80 de refugiați cu probleme psihice. Parteneriatul a fost mai cuprinzător și a fost inclus pe
lângă Serviciile Sociale ale Primăriei din Florența, Consorzio CO & So Firenze, Asociația NOSOTRAS, ARCI
Toscana și Ce.R.I.S.C. - Centrul Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi. Proiectul a definit un sistem
integrat de sprijin și reabilitare a refugiaților cu probleme psihice, bazat pe evaluarea multidimensională a
beneficiarilor și implicând o echipă multidisciplinară de profesioniști.
CERCETARE
Datele statistice, rapoartele și publicațiile legate de migrație în Florența sunt disponibile la http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/materiali/report_documenti.html.

Milano
Milano este capitala regiunii Lombardia. Este al doilea oraș cu cea mai mare densitate a populației din
Italia, cu peste 1.400.000 de locuitori, cu rezidenți de 181 de naționalități diferite.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
La sfârșitul anului 2015, în Milano se aflau 254.522 de rezidenți străini, reprezentând 18,9% din populație. Cel mai mare număr de rezidenți din Milano provin din Filipine (16% din rezidenții străini), urmat de
Egipt (14,4%) și China (10,6%).
În general, există o distribuție echilibrată a sexelor, dar în cazul unor țări de origine există diferențe
importante: din Egipt, Senegal, Bangladesh și Pakistan sunt în special bărbați, iar din Ucraina, Rusia
și Republica Moldova sunt in principal femei. Există, de asemenea, un raport de 3 femei la 2 bărbați
provenind din America Latină. Majoritatea migranților au între 25 și 50 de ani 6.
Deși migranții locuiesc în toate zonele orașului, naționalitățile diferite tind să aibă zone în care sunt prezente în procente mai mari. În general, există o concentrație mai mare de migranți (aproximativ 25% din
populație) în părțile de nord ale orașului.

6   Mai multe informații statistice sunt disponibile la www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016/ și la http://dati.
comune.milano.it/dato/item/27-27-Popolazione:%20residenti%20per%20cittadinanza%20e%20quartiere%20(1999-2015)

4. Profilele orașelor

30

În ultimii ani, Milano a devenit destinația multor imigranți care ajung în Italia traversând Marea Mediterană, iar în orașe a fost înregistrat un număr mult mai mare de solicitanți de azil. Dacă la începutul anului
2015 majoritatea migranților treceau prin Milano în drum către Europa de Nord, în ultimele luni s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de migranți înregistrați ca solicitanți de azil în orașul Milano
și care au nevoie de asistență de urgență. Numărul mare de solicitări se datorează și faptului că Milano
este văzut ca fiind cel mai avansat oraș din Italia în ceea ce privește calitatea serviciilor, posibilitatea
de a găsi un loc de muncă, precum și existenței comunităților de migranți de multe naționalități deja
înființate. Există, de asemenea, un număr constant de minori neînsoțiți care solicită sprijinul serviciilor
specializate înființate de această municipalitate pentru acest grup țintă. Un grup important de minori
neînsoțiți, mai ales băieți cu vârste între 16 și 17 ani, provin din Egipt, dar există și un număr semnificativ din Albania și Kosovo.
Se estimează că doar aproximativ 20% dintre migranți accesează de fapt serviciile furnizate de municipalitate. Unii nu au informațiile referitoare la drepturile lor, unde sunt disponbile servicii și procedurile
pentru a accesa diferitele servicii. În alte cazuri, procedurile utilizate (de exemplu, aplicația online) limitează accesul. Cu toate acestea, există și cazuri de comunități bine organizate în care informațiile sunt
transmise, iar membrii știu exact unde să se ducă pentru a primi ceea ce au dreptul să solicite.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
În 2015, serviciile sociale din municipalitatea orașului Milano au fost reformate în scopul de a trece de
la accentul pus pe serviciile centrate și organizate în funcție de anumite grupe de vârstă (minori, adulți,
vârstnici) sau starea beneficiarilor (de exemplu handicapul), la unul axats pe servicii localizate, centrate
și organizate în zone specifice ale orașului și axate pe nevoile acestora.
Începând cu anii 1990, serviciile sociale au inclus un departament specializat care se axează pe rezidenții străini sau imigrația generală: Oficiul de Servicii pentru Adulți și Politicile de Imigrare. Biroul se ocupă
de adăposturile din orașe și de punctele de informare/de servicii pentru străini și oferă, de asemenea,
instructaj și asistență migranților în ceea ce privește serviciile sociale, problemele juridice, ocuparea
forței de muncă și formarea profesională.
În septembrie 2015, Oficiul pentru Adulți și Politici de Imigrare a deschis Centrul Culturilor Lumii (Centrul
delle Cultura del Mondo), bazat pe cooperarea dintre toate instituțiile publice locale și 72 de entități din
sectorul terț care lucrează pe probleme legate de migrație. Deși nu este în totalitate un ghișeu unic, centrul își propune să promoveze un model integrat de furnizare de servicii, incluzând informații și îndrumări
juridice, informații despre măsurile care susțin integrarea, accesul la locuri de muncă, accesul la învățământul superior și procedurile privind recunoașterea studiilor obținute în afara Italiei. De asemenea,
sprijină procedurile de reîntregire a familiei, gestionarea cazurilor de urgență și primirea refugiaților. În
plus, colaborează și cu serviciile specializate pentru minorii neînsoțiți.
Centrul ține cursuri de limba italiană pentru migranți, furnizează materiale informative în nouă limbi folosite în cea mai mare parte de migranți și oferă spațiu pentru activitățile organizațiilor din sectorul terț. De
asemenea, li se oferă informații și migranților interesați de repatrierea voluntară asistată.
Există, de asemenea, activități care au loc în comunitate, susținând integrarea migranților. De exemplu,
începând din martie 2016, în cartierul cu cea mai mare concentrație de migranți, o echipă de psihologi
stradali a lucrat timp de patru luni în contact direct cu cetățenii, cu reprezentanți ai comunităților de migranți și ai asociațiilor locale, în scopul de a afla nevoile și problemele principale și în vederea informării
legate de acțiunilor viitoare ale municipalității. Echipa a acordat atenție și potențialelor surse de tensiune
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și frustrare pentru indivizi și comunități generate de diversitatea socială și culturală și a stimulat locuitorii
din zonă să își comunice problemele și sugestiile către consiliul de cartier și către alte structuri relevante.
Ca și alte orașe din Italia, Milano este, de asemenea, parte a rețelei SPRAR. La momentul întocmirii
acestui raport, orașul gestiona opt centre de recepție care ofereau 298 locuri, plus 30 de locuri în apartamente distribuite în întreg orașul. Există două tipuri principale de servicii oferite de sistemul SPRAR:
–– asistență care acoperă nevoile de bază, inclusiv cazare, transport public, servicii de sănătate,
servicii psihologice și psihiatrice, consiliere juridică și îndrumare în accesarea diferitelor servicii
publice;
–– sprijin pentru integrare, constând în cursuri de limba italiană, formare profesională, stagii subvenționate etc.
Questi servizi vengono erogati in collaborazione con il Consorzio e la “Cooperativa Farsi Prossimo”, con
la Fondazione Progetto Arca, con Grangia di Monluè e con la Comunità Progetto.
–– Farsi Prossimo este o cooperativă socială care gestionează, în cooperare cu Grangia di Monluè, 6
centre rezidențiale care fac parte din rețeaua SPRAR, un centru pentru familii migrante vulnerabile
și un centru de zi pentru refugiați. Detalii la: www.farsiprossimo.it
–– Fundația Progetto Arca oferă trei tipuri de servicii:
›› Asistență de urgență și de bază pentru migranții aflați în Milano în tranzit;
›› Sprijin pe termen lung pentru solicitanții de azil adulți în cadrul unui centru SPRAR;
›› Sprijin adaptat pentru minorii neînsoțiți în primul centru SPRAR dedicat minorilor, gestionat în
colaborare cu Fondazione Albero della Vita
Detalii la: www.progettoarca.org
–– Cooperativele Comunità Progetto administrează apartamente care sunt puse la dispoziția beneficiarilor rețelei SPRAR drept cazare temporară și oferă sprijin suplimentar celor care sunt găzduiți.
Detalii la: www.comunitaprogetto.org/
Municipalitatea cooperează cu structura locală a federației de sindicat CISL și cu structura teritorială a Asociației Naționale „Dincolo de granițe” (Oltre le Frontiere), constituită din reprezentanți ai
migranților. Aceste structuri furnizează, de asemenea, informații juridice privind documentele de ședere și de identitate, precum și despre contractele de muncă și drepturile salariaților. Unele servicii
în acest domeniu sunt furnizate în cooperare cu Institutul Național pentru Asistență Socială (INAS),
afiliat la CISL. Sprijinul este acordat în acest context și migranților care se confruntă cu discriminare
și acțiunilor de prevenire a discriminării în cooperare cu antena locală a organismului național antidiscriminare UNAR.
Pe lângă activitățile municipalității și ai partenerilor săi există și alte structuri care le oferă sprijin
migranților. Unele dintre cele mai active sunt structurile locale ale ARCI www.arcimilano.it/generale/
rete-sportelli-immigrati-arci-milano) și Caritas (www.caritasambrosiana.it).
CERCETARE
La nivel regional există un observator regional pentru integrare și multi-etnicitate, înființat de Regiunea
Lombardia și administrat de EUPOLIS Lombardia în colaborare cu Fondazione Iniziative e Studi sulla
Multietnicità - ISMU. Detalii, inclusiv date statistice, rapoarte și alte publicații sunt disponibile la www.
orimregionelombardia.it. Raportul pentru anul 2015 este disponibil la www.orimregionelombardia.it/
upload/5731bb247e928.pdf.
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O altă importantă sursă de date este Departamentul de Statistică al municipalității orașului Milano, care
a publicat informații la http://dati.comune.milano.it

Napoli
Napoli este capitala regiunii italiene Campania. Este al treilea cel mai mare municipiu din Italia, cu aproximativ 975000 de locuitori în oraș și peste 3 milioane în zona metropolitană. Zona metropolitană Napoli
este a 9-a cea mai populată zonă urbană din Uniunea Europeană și una dintre cele mai mari din zona
Mării Mediteraneene.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
La sfârșitul anului 2015, în Napoli s-au înregistrat 52452 de rezidenți străini, reprezentând 5,4% din populație. Cel mai numeros grup de migranți provin din Sri Lanka, fiind 25,7% din totalul rezidenților străini, urmat de cei provenind din Ucraina (15,9%) și din China (9,9%). Un număr semnificativ de migranți provine
de asemenea din Asia de Sud și de Sud-Est și Africa. În timp ce în cazul migranților din Africa, Pakistan,
Bangladesh și India numărul bărbaților este mult mai mare decât cel al femeilor, proporția este inversată
în cazul migranților din Europa de Est și de Sud-Est 7.
La momentul întocmirii acestui raport, au fost înregistrați în cadrul rețelei SPRAR și 114 refugiați și solicitanți de azil, 97 bărbați și 17 femei, în special din Afganistan, Iran și Kosovo.
Napoli găzduiește 23% din migranții din întreaga regiune Campania și 46% din cei de la nivelul provincial.
Aceștia nu sunt distribuiți uniform pe teritoriul orașului. Trei din cinci migranți sunt concentrați în trei cartiere, dintre care două găzduiesc fiecare 22% din numărul total al migranților, iar al treilea 16%.
Există și migranți romi din diferite țări din Europa de Sud-Est care trăiesc în cinci tabere spontane, precum și în locuințe sociale.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Municipiul Napoli este împărțit în zece districte municipale. În fiecare dintre cele zece districte există un
centru de servicii sociale cu aproximativ zece asistenți sociali care susțin activități de ghișeu și interne.
Acestea sunt coordonate de către administrația municipală centrală, în special de către Direcția Centrală pentru Servicii Sociale și Educaționale în cadrul căreia există un departament specializat responsabil
cu gestionarea unei noi rețele de urgență și de urgență socială. Acest departament include o unitate
care se ocupă de migranți (Intercultura Immigrati) și o unitate vizând romii (Intercultura Rom). Aceste
unități sunt responsabile de elaborarea și implementarea acțiunilor sistemice care acoperă întregul teritoriu al municipiului, primul în legătură cu rețeaua SPRAR, iar cel de al doilea pentru integrarea școlară
a copiilor romi.

7   Mai multe informații statistice sunt disponibile la www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Începând cu anul 2012, există un reprezentant al migranților ales în Consiliul Local fără drepturi de vot.
În prezent această poziție este ocupată de un membru al comunității chineze. În mai 2016, administrația
locală a adoptat un plan local de acțiune în favoarea comunității de romi.
Municipalitatea cooperează în mod deosebit cu instituțiile care au responsabilități în domeniul migrației
și cu o serie de sindicate (CGIL, CISL, UIL, USB, CSA, DICCAP, LIPOL, S.I.L.A., U.G.L., CONFSAL
FENAL, INAS și Sindicatul Național Chinez).
Există o cooperare bogată cu entitățile din sectorul terț, printre care:
–– LESS Impresa Sociale Onlus (www.lessimpresasociale.it) membru ale rețelei SPRAR;
–– Cooperativa Sociale DEDALUS (www.coopdedalus.it) cu programe legate de lupta împotriva traficului de personae și a exploatării economice;
–– Chi rom e chi no Onlus;
–– Associazione N:EA – Napoli Europa Africa Onlus (www.neaculture.it) pentru proiectul privind integrarea școlară a copiilor romi;
Un element important al cooperării municipalității din Napoli cu entități din sectorul terț este reprezentat
de proiectul IPSA (Integrarea și Primirea Solicitanților de Azil) condus de LESS ca parte a rețelei SPRAR
cu finanțare din partea Ministerului de Interne. Obiectivul proiectului, implementat tri-anual începând din
2004, este de a sprijini solicitanții de azil în dobândirea unui nivel bun de limba italiană și oferirea sprijinului pentru găsirea unei locuințe și pentru ocuparea forței de muncă în vederea unei integrări reușite în
societatea italiană.
CERCETARE
Datele și rapoartele legate de cercetarea privind migrația în Napoli și regiunea Campania sunt disponibile la www.stranieriincampania.it/wp/limmigrazione-in-campania-la-ricerca/

Austria de Jos: Bruck an der Leitha, Korneuburg și Tulln an der Donau
Austria de Jos este statul federal austriac din jurul Vienei și are o populație totală de peste 1,6 milioane
de persoane. Cele trei municipalități vizate sunt orașe de dimensiuni medii cu o populație cuprinsă între
8 și 18 mii de persoane și se află între Viena și granița de est dintre Austria și Slovacia. Acestea au fost
alese ca beneficiare datorită faptului că au început să găzduiască refugiați abia din 2015 și că au avut
nevoie de un sprijin considerabil pentru dezvoltarea capacităților.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
În Bruck an der Leitha se află aproximativ 140 de solicitanți de azil și aproximativ 30 de refugiați. Cei
mai mulți dintre ei provin din Siria, Afganistan și Irak. 80% dintre aceștia sunt bărbați, restul fiind femei și
copii. Ei locuiesc în diferite zone ale orașului, unii în locuințe private furnizate de comunitatea religioasă
locală sau în locuințe închiriate de Caritas, în timp ce 60 de persoane locuiesc într-o casă mare privată
închiriată de o firmă specializată angajată de autoritățile naționale.
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În Korneuburg se află 857 de resortisanți ai țărilor terțe și 147 de solicitanți de azil care au sosit recent.
Unii locuiesc în locuințe private în diferite zone ale orașului și alții într-un adăpost pentru refugiați.
În Tulln se află 2700 de resortisanți ai țărilor terțe. 116 sunt înregistrați ca solicitanți de azil și 20 au obținut statut de refugiat, venind în cea mai mare parte din Afganistan, Siria și Iran.
Din cei 136 de refugiați și solicitanți de azil, 102 sunt cazați într-o așezare de containere organizată de
autoritățile de imigrare și 34 locuiesc în case răspândite în întreg orașul. Sunt 63 de persoane, 8 cupluri
și 17 familii. 41 dintre aceștia sunt copii (între 0 și 17 ani).
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți ai celor trei orașe și nu au statutul de refugiați sau solicitanți de azil, deci sunt migranți generali, au acces la serviciile sociale ale municipiului ca cetățeni austrieci. Administrația municipală nu are structuri sau politici specifice care vizează această categorie
de migranți.
Resortisanții țărilor terțe care au statut de refugiat beneficiază de aproape aceleași drepturi pe care le au
cetățenii austrieci, având acces la servicii locale și beneficiind și de unele măsuri de sprijin suplimentare.
Pentru a răspunde nevoilor solicitanților de azil, municipalitățile cooperează cu autoritățile federale de
imigrare, responsabile pentru o parte din adăposturile pentru refugiați, dar și cu comunitățile religioase
locale și cu Caritas și Crucea Roșie (care are, de asemenea, responsabilități în gestionarea serviciilor în
adăposturile pentru refugiați).
În Bruck an der Leitha există un comitet consultativ în cadrul asociației de voluntari „Our Bruck” cu
scopul de a coordona sprijinul acordat solicitanților de azil de către diferitele structuri active la nivel local. De asemenea, municipalitatea le oferă unor locuitori cu statut de refugiați locuri de muncă în cadrul
departamentului de dezvoltare a autorităților locale. În plus, multor altora li se oferă sprijin prin plasarea
la un loc de muncă.
Caritas închiriază diferite apartamente pentru solicitanții de azil și le monitorizează situația prin vizite
periodice. Parohiile catolice au, de asemenea, un rol important în asigurarea cazării solicitanților de azil,
fie în case private ale membrilor comunității, fie în clădiri aparținând Bisericii și care au fost renovate și
puse la dispoziția solicitanților de azil.
Voluntarii asociației „Our Bruck” contribuie prin furnizarea lecțiilor de limba germană, dar și supraveghere, îngrijire medicală și psihologică, ajutor și consiliere în accesarea serviciilor și facilităților publice și
participarea la activitățile comunității locale.
În Tulln an der Donau există, de asemenea, o platformă locală de asistență pentru refugiați, fiind formată
din reprezentanți ai municipiului, comunități religioase, Crucea Roșie, ONG-uri locale, cluburi culturale și
sportive și mulți cetățeni voluntari.
În ambele municipalități au fost organizate și două tipuri de activități:
–– întâlniri de informare pentru a informa comunitățile locale despre refugiați: primarii, aleși locali și
reprezentanții mai multor ONG-uri au furnizat informații despre prezența solicitanților de azil în co-
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munitate și au răspuns la întrebările cetățenilor, pentru a se asigura că acțiunile în sprijinul integrării
refugiaților se face în mod transparent și în cooperare cu diverși actori locali;
–– organizarea de grupuri disponibile de voluntari pentru a oferi sprijin imigranților: voluntarii au primit
informații de bază și au fost rugați să contribuie la acordarea de ajutor refugiaților, la organizarea
de cursuri de limbă, activități sportive, întâlniri informale între cetățenii locali și refugiați, colectarea
donațiilor, organizarea evenimentelor de caritate culturală și socială, etc.
Toate aceste activități au fost promovate la scară largă în rândul comunității locale prin articole de ziar,
pliante, dar și online.
În Korneuburg există, de asemenea, o asociație locală de voluntari care oferă sprijin refugiaților
și o rețea locală de diverși actori, care se reunesc lunar pentru a discuta intervențiile necesare și
pentru a coordona sprijinul acordat. Aceștia organizează cursuri de formare pentru voluntari care
acționează ca „prieteni” pentru refugiați și au elaborat o fișă de informații cu pictograme pentru
refugiații locali.

Poznan
Poznan se află pe râul Warta, în vest-centrul Poloniei, în regiunea Polonia Mare. Poznan este unul dintre
cele mai mari orașe din Polonia, cu o populație în oraș de aproximativ 550.000 de locuitori și 1,3-1,4
milioane de locuitori în zona metropolitană extinsă.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
Numărul rezidenților străini din Poznan a crescut în ultimii ani. Similar tendinței generale de imigrație în
Polonia, cel mai numeros grup de imigranți este compus din ucraineni. Și comunități de ruși și belaruși
și, recent, turci locuiesc în oraș.
În prezent există peste 10.000 de rezidenți străini, reprezentând aproximativ 2% din populație, incluzând
un număr mare de studenți. Există aproximativ 1500 de resortisanți din țări terțe cu domiciliul în Poznan.
Foarte puține persoane cu statut de refugiat sau protecție subsidiară înregistrate în 2015 au planuri individuale de integrare: 13 persoane, 7 fiind din Siria. Explicarea acestui număr redus este că solicitările
de azil sunt depuse, de obicei, la Varșovia sau prin intermediul Poliției de Frontieră.
De regulă, majoritatea refugiaților se stabilesc în apropiere de Poznan, în satele care găzduiesc centre
de primire pentru străinii care solicită statutul de refugiați. Cele mai importante categorii de migranți care
trăiesc în Poznan sunt lucrători străini, studenți, precum și întreprinzători.
Începând cu anul 2015, numărul străinilor care au solicitat un permis de ședere temporar sau permanent a crescut considerabil (aproape s-a triplat în cazul permiselor de ședere temporară și a fost aproape dublat pentru cele de reședință permanentă). Numărul de cereri a crescut de la 2083 (2013) la 3347
(2014) până la 9511 (01.2015-03.2016). De asemenea, numărul deciziilor pozitive a crescut de la 1798
(2013) la 2204 (2014) până la 4560 (01.2015-03.2016).
Dintre toți solicitanții de permis de ședere temporară din perioada 01.2015-03.2016 78% (7410 persoane) sunt cetățeni ai Ucrainei. Un alt număr de 406 de ucraineni au solicitat rezidență permanentă, iar
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69 au solicitat rezidență pe termen lung in UE. Ucrainenii sunt, de asemenea, cel mai numeros grup de
străini cu domiciliul în Poznan (26%). În comparație cu anul 2009, dimensiunea grupului s-a dublat: de la
314 la 678 de persoane. Spre deosebire de predominanța generală a bărbaților printre imigranți, printre
ucraineni femeile sunt majoritare (60%). Există, de asemenea, 169 de belaruși domiciliați în Poznan și,
la fel ca în cazul ucrainenilor, femeile predomină.
În Poznan, nu există o concentrare evidentă a străinilor într-o anumită zonă, iar orașul nu are centre
pentru refugiați.

SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Din anul 2008 municipiul Poznan lucrează către integrarea străinilor. Datorită nevoilor pieței forței de
muncă, precum și a provocărilor demografice, activitățile orașului vizează nu numai atragerea străinilor, ci și „păstrarea” acestora. În 2010, municipiul Poznan a elaborat un „Plan de acțiune local”,
care a constat în trei piloni: gestionarea migrației (care include înființarea Consiliului de Deschidere),
integrarea (cooperarea cu comunitățile locale) și internaționalizarea orașului.
Migranților li se acordă asistență socială de către municipalitate în conformitate cu legea națională
privind asistența socială, care specifică direct modul în care acest tip de sprijin ar trebui să fie acordat prin intermediul Centrului Municipal de Asistență a Familiei.
Universitatea din Poznan organizează un „Punct de Informare pentru Migranți” care le oferă imigranților informații și consultanță gratuite. Punctul de Informare pentru Migranți este finanțat de municipalitatea orașului Poznan. Necesitatea înființării unui punct de informare pentru străini a rezultat dintr-o analiză făcută de orașul Poznan, în colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Migrație (CeBaM)
al Universității Adam Mickiewicz (UAM) din Poznan, în cadrul unui proiect UE.
La Punctul de Informare pentru Migranți, aceștia pot obține informații despre legalizarea șederii lor
(inclusiv permisele de ședere temporară și permanente), cetățenia și piața muncii (inclusiv permisele de muncă, înființarea unei afaceri). De asemenea, li se oferă asistență în completarea formularelor
necesare pentru diferite servicii și li se oferă informații despre viața de zi cu zi din Poznan. Punctul
de Informare pentru Migranți are și o rețea de lucrători stradali care lucrează direct cu străinii în
mediul lor.
Cooperarea cu Oficiul pentru Străini, responsabil de permisele de ședere, este limitată, în timp ce
cooperarea cu Biroul pentru ocuparea forței de muncă are loc în cadrul rețelei inter-locale. În cadrul
rețelei inter-locale, municipalitatea cooperează, de asemenea, cu mai multe organizații non-guvernamentale, în cea mai mare parte externalizând sarcinile și acțiunile de susținere a străinilor. Finanțarea
acordată ONG-urilor se acordă pe baza unei competiții pentru proiecte care constau în inițiative de
integrare a migranților și de conștientizare a societății-gazdă, dar și de susținere generală pentru
familiile ucrainene refugiate din zona Donbass și Mariupol, incluzând cazare, susținerea accesului la
piața muncii etc.
Universitatea și diferitele instituții de cercetare sunt și ele considerate de municipalitate ca fiind parteneri importanți și se planifică dezvoltarea acestei cooperări.
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Următoarele două proiecte au avut un rol important în evoluția activităților orașului în ceea ce privește migranții:
–– În perioada 2008-2011 Primăria din Poznan (UMP) a participat la implementarea proiectului european OPENCities. Scopul proiectului a fost de a pregăti un plan de acțiune local
pentru a spori deschiderea orașului și de a crea activități de integrare pentru a contribui la
internaționalizarea orașului și pentru a gestiona deschiderea. Rezultatul a fost crearea unei
rețele locale formate din parteneri locali care să se angajeze să facă orașul mai deschis și
să promoveze integrarea și sprijinirea migranților, dar și activitățile care vizează o mai bună
înțelegere între localnici și migranți. Finanțarea proiectului a fost asigurată de UE în cadrul
programului Urbact. Liderul proiectului a fost municipalitatea orașului Belfast, susținut de
Consiliul Britanic.
–– Proiectul Amiga a fost implementat între anii 2013 și 2015 și a fost condus de Centrul de Cercetare pentru Migrație al Universității din Poznan, având ca partener orașul Poznan. Finanțarea
a fost obținută prin intermediul Fondului Social European. Proiectul a urmărit să contribuie la integrarea străinilor și la îmbunătățirea calității vieții lor în oraș prin înființarea unui grup de experți,
crearea și actualizarea portalului de informare pentru străini, precum și prin crearea Punctului de
Informații pentru Migranți, furnizarea gratuită de informații și sprijin, implementarea activităților
de integrare și conștientizare.
Informații despre alte proiecte implementate în Poznan pe tema migrației sunt disponibile la www.cebam.amu.edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html și www.migrant.poznan.pl/pl/projekty.html
CERCETARE
Mai jos este o listă a principalelor referiri la publicații bazate pe cercetările efectuate asupra problemelor
migrației de către Centrul de Cercetare pentru Migrație al Universității din Poznan:
M. Buchowski, J. Schmidt (eds.) (2012) Migration and cultural heterogeneity. On the basis of anthropological research in Poznan. Poznan: Centre for Migration Research UAM
N. Bloch, E. Goździak M. (ed.) (2010) From guests to neighbors. Integration of foreigners from outside
the European Union in Poznan in education, employment and health care. Poznan: Centre for Migration
Research UAM
Bloch, Main, Sydow (ed.) (2015): Not quite useful. The struggles of immigrants in the local labour market. Poznan: Centre for Migration Research UAM.
Sydow K, U. Schulz, Ziółek-Skrzypczak M. (eds) (2015) Strategies to support migrants in the labour
market. Experience with the Amiga project in the context of old and new migration cities in the EU.
Poznan: Centre for Migration Research UAM.
I.Czerniejewska (ed.) (2016) Not quite welcome. The struggles of immigrants from the legalization of
stay in Poznan, Poznan: Centre for Migration Research UAM in 2016.
Publicațiile sunt disponibile la www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html

4. Profilele orașelor

38

Varșovia
Varșovia este capitala și cel mai mare oraș al Poloniei, având o populație de 1.740 de milioane de locuitori și o zonă metropolitană extinsă de 2.666 de milioane de locuitori.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
În 2015, un număr total de 21.794 străini de 142 de naționalități diferite au fost înregistrați oficial ca
rezidenți în Varșovia, reprezentând aproximativ 1,3% din populație. Aceste cifre pot fi incomplete, deoarece o mare parte a populației din Varșovia (nu numai străinii) nu are o înregistrare oficială în oraș. Se
estimează că numărul propriu-zis de rezidenți străini este de două ori mai mare, de peste 40.000 de
persoane. Unii experți estimează chiar numărul de rezidenți străini la peste 60.000 de persoane.
Potrivit registrului Înregistrării Centrale și a informațiilor privind Activitatea Economică, în 2014 și 2015,
în Varșovia lucrau peste 22 000 de străini pe baza unui permis de muncă sau a desfășurării unei activități economice. Numărul de străini înscriși pentru asigurarea de sănătate și cu reședința permanentă la
Varșovia era în 2015 de 26.577 persoane, în timp ce în provincia Mazovia numărul ajungea la 44.500.
Având în vedere aceste date și faptul că există și emigranți care au venit cu vize de scurtă durată și care
nu și-au înregistrat încă reședința, este probabil că Varșovia găzduiește peste 40.000 de imigranți.
În ceea ce privește numărul de solicitanți de azil și de refugiați, în ciuda faptului că majoritatea celor
înregistrați cu acest statut în Polonia își depun cererea la instituțiile relevante din Varșovia, este greu de
estimat exact cât de mulți locuiesc în Mazovia și Varșovia. Pe baza analizei statisticilor existente, se
poate estima că aproximativ 60% dintre solicitanții de azil care locuiesc în Mazovia trăiesc în Varșovia.
Cele trei țări principale de origine a migranților din Varșovia sunt Ucraina, Vietnam și Belarus. Există,
de asemenea, comunități importante de ceceni, migranți din alte părți ale fostei Uniuni Sovietice și un
număr mai mic de migranți din țările arabe, în special din Siria, Egipt, Tunisia și Irak.
Analiza datelor statistice disponibile arată că numărul vietnamezilor și al migranților din alte țări din Asia
a scăzut în ultimii doi ani, iar experții consideră că acest lucru se datorează în principal faptului că mulți
dintre aceștia s-au mutat din Varșovia în municipalitățile învecinate (Raszyn, Nadarzyn, Lesznowola,
Piaseczno).
În cazul Varșoviei, nu putem vorbi despre existența unor enclave distincte de migranți. Cu toate acestea, există regiuni de concentrare relativă a migranților, dar majoritatea sunt locuri multiculturale, zone în
care se află grupuri diferite de migranți. Tendința de concentrare spațială este cea mai evidentă în cazul
migranților din Vietnam și China. Procentul de migranți din cele cinci districte unde se află în cea mai
mare parte variază de la 0,8% la 2,6% din populația totală a districtului.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
O proporție foarte mică din migranții cu reședința în Varșovia beneficiază de ajutor social sau de șomaj.
În 2014, numai 362 de migranți au primit beneficii sociale și sprijin financiar.
Centrul de Asistență Familială din Varșovia este structura însărcinată de municipalitate cu luarea măsurilor în sprijinul integrării refugiaților. Principala responsabilitate a centrului este de a oferi sprijin în perioada
inițială de adaptare a refugiaților și beneficiarilor de protecție subsidiară la condițiile de trai din Polonia
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și pentru începerea unei vieți independente. Astfel, personalul specializat al centrului începe prin identificarea situației actuale, determinând nevoile acestora și urmând prin acordarea unui sprijin adecvat.
Un program individual de integrare este conceput pentru fiecare beneficiar și este descris într-un acord
scris între migrant și centru. Acest acord definește angajamentele fiecărei părți și modul de cooperare.
Durata programului individual de integrare nu poate depăși 12 luni. Sprijinul disponibil include prestații
în numerar pentru nevoile de bază și pentru acoperirea costurilor cursurilor de limba poloneză, plata
asigurărilor de sănătate, consiliere psihologică, familială și juridică specializată, informații și asistență
în ceea ce privește cerințele diferitelor instituții, în special oficiul forțelor de muncă, precum și sprijin în
colaborarea cu comunitatea locală și cu organizațiile non-guvernamentale locale. Sprijinul oferit este
adaptat nevoilor fiecărui individ și familiilor acestuia.
Există, de asemenea, mai multe ONG-uri care oferă diverse servicii sau care organizează activități care
sprijină integrarea migranților în Varșovia. Finanțarea activităților lor provine în principal din programele
UE, granturile SEE, fondurile elvețiene și fundațiile naționale, însă unele costuri sunt acoperite de municipalitate. Activitățile pe această temă au fost stimulate în Varșovia din 2009 și datorită finanțării care le-a
fost pusă la dispoziție prin intermediul Fondului European pentru integrarea Resortisanților Țărilor Terțe
și al Fondului European pentru Refugiați.
Un proiect mai amplu intitulat „Secțiunea Eficace a Politicii Regionale de Migrație penru Susținerea Migranților” a fost implementat în 2013 și 2014 de Fundația Celălalt Spațiu din Varșovia, în cooperare cu
Asociația Homo Faber din Lublin și Asociația Interkulturalni PL din Cracovia, pentru a promova integrarea migranților în societatea poloneză. Detalii sunt disponibile la www.politykimigracyjne.pl. Proiectul a
avut ca parteneri autoritățile municipale din Varșovia, Lublin și Cracovia și a avut ca rezultat:
–– implementarea unei campanii de conștientizare a publicului, care a inclus expoziții și dezbateri
privind migrația;
–– Forumuri de lucru intersectoriale care au oferit ocazia de a face schimb de experiențe locale, de
a reflecta asupra politicilor naționale și locale de migrație și de a îmbunătăți integrarea străinilor în
orașele vizate;
–– Înființarea unui portal multilingvistic de informații pentru migranți, incluzând o secțiune pentru migranți în Varșovia: www.warszawa.info-migrator.pl
–– înființarea Centrului Multicultural din Varșovia (www.cw.org.pl), prevăzut ca un spațiu multilateral
pentru migranți și oferind ONG-urilor interesate posibilitatea de a organiza evenimente și de a le
oferi migranților servicii specifice.
Centrul Multicultural din Varșovia funcționează cu sprijinul acordat de municipalitate și este înregistrat în
prezent ca o fundație creată de organizații care adună migranți și care lucrează pentru migranți. Consiliul
Fundațiilor este o continuare a coaliției informale a ONG-urilor, înființată în 2009, care a făcut diferiți pași
pentru înființarea Centrului Multicultural din Varșovia și consta în 2016 din următoarele organizații care
reprezintă importante părți interesate ale societății civile pentru integrarea migranților în Varşovia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundația ‘Africa Another Way’ (Africa o altă cale)
Fundația ‘Other Space’ (Alt spațiu)
Fundația pentru Diversitatea Socială
Fundația ‘Open Art’ (Arta Deschisă)
Fundația ‘Our Choice’ (Alegerea Noastră)
Asociația pentru Integrarea Străinilor SIC!
Asociația SIETAR Polonia
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Fundația ‘Adulis’

4. Profilele orașelor

40

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fundația „Świat na Wyciągnięcie Ręki”
Fundația pentru Somalia
Fundația „Transkultura i Dialog Międzykulturowy”
Asociația ‘Never Again’ (Niciodată)
Comunitatea Somaleză din Polonia
Fundația „Klamra”
Fundația „Strefa Wolnosłowa”
Fundația ‘Cultures of the World’ (Culturile Lumii)
Fundația „Centrum Afro-Kultury Baobab”

În plus, există alte resurse și activități importante pentru integrarea migranților furnizate de organizațiile
societății civile, inclusiv portalul Continent Varșovia (http://kontynent-warszawa.pl), cu informații despre
evenimentele culturale și sociale actuale care reflectă caracterul multicultural al orașului, și inclusiv o hartă cu resurse pentru migranți, un radio online (http://imiradio.pl/), o platformă care încurajează localnicii
să le ofere adăpost refugiaților(http://refugees-welcome.pl), dar și cursuri de limba poloneză oferite de
tineri voluntari și consiliere juridică.
CERCETARE
Universitatea din Varșovia a înființat un Centru de Cercetare pentru Migrație (CCR) ca unitate interdisciplinară de cercetare între facultăți, specializată în studii privind procesele migraționale în Polonia și în
Europa. Un program ambițios de cercetare a fost elaborat și este implementat de către 36 de cercetători afiliați în prezent la CCR. Cercetătorii se ocupă de domenii precum demografie, științe politice,
drept administrativ, antropologie socială și psihologie interculturală. Rezultatele cercetării echipei CCR
sunt publicate în mod regulat (în poloneză și engleză) în seria de lucrări CCR, în buletinul său bilunar
de migrație (Biuletyn Migracyjny) și într-o serie de cărți despre Studii Migraționale (Studia Migracyjne),
publicate de Universitatea din Varșovia Presa. Detalii sunt disponibile la www.migracje.uw.edu.pl/en/.
O altă structură aflată în Varșovia și activă în domeniul cercetării în materie de migrație este Forumul
Central European pentru Cercetare a Migrație și Populației (FCECM), creat în 2002 ca parteneriat de
cercetare între Fundația Elvețiană pentru Populație, Migrație și Mediu (PMM) Institutul de Geografie și
Organizarea Spațială al Academiei Poloneze de Științe și Organizația Internațională pentru Migrație.
Detaliile sunt disponibile la www.cefmr.pan.pl/

Wroclaw
Wroclaw este cel mai mare oraș din vestul Poloniei, situat pe râul Oder, în zona Sileziei Inferioare și este
capitala acestei regiuni. Populația din Wrocław în 2015 era de 635 759, fiind astfel al patrulea cel mai
mare oraș din Polonia, cu în jur de un milion de locuitori din zona metropolitană. În prezent, Wrocław
este unul dintre orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din Polonia.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
Municipialitatea nu dispune de date statistice precise despre migranții rezidenți în oraș. Grupul mai mare
de migranți provine din Ucraina, dar există și migranți din Rusia, mai ales de origine cecenă, din alte părți
ale fostei Uniuni Sovietice, din țări arabe și din Turcia.
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Numărul migranților din Ucraina a crescut în ultimul an, în contextul deteriorării securității și situației socio-economice a țării. Migranții ucraineni, deși cei mai numeroși, sunt considerați în mare parte „invizibili”
publicului larg și autorităților locale datorită faptului că marea majoritatea învață poloneză și își găsesc
ușor locuri de muncă, solicită rareori sprijin din partea serviciilor sociale și se bazează în principal pe
rețele puternice de sprijin intracomunitar.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Autoritățile locale dau dovadă de un interes puternic în acordarea de sprijin imigranților pentru integrarea lor în societatea locală și există specialiști în serviciile municipale însărcinați cu această activitate.
Printre aceștia se numără Centrul Wroclaw pentru Dezvoltare Socială (http://wcrs.wroclaw.pl), un Birou
de Informații și Sprijin pentru Străini, numit Infolink (http://infolink.wroclaw.pl) și Centrul pentru Integrare
Wroclaw.
O altă inițiativă a societății civile este „Wroclaw Salută Refugiații”, o coaliție la nivel local a organizațiilor
care vizează sprijinirea și inițierea unor activități menite să „îmbunătățească calitatea vieții refugiaților,
atât în timpul călătoriei lor către Europa cât și după sosirea lor în Wrocław”.
Scopul coaliției, care a beneficiat de sprijin financiar din partea Granturilor SEE și Norvegiei pentru
ONG-uri, este de a conduce o dezbatere publică privind migrația și de a avea un dialog cu autoritățile
locale cu privire la acțiunile lor față de refugiați. Aceasta organizează evenimente educaționale pe tema
refugiaților și implică persoane din diferite medii în activități specifice de ajutorare.
Membrii coaliției „Wroclaw Salută Refugiații” sunt:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Fundația Casa Păcii
Asociația Nomada
Asociația de educație esențială
Organizația Amnesty International Wrocław
Inițiativa de 8 martie
Infomigrant Wrocław
Fundația EcoDevelopment
Asociația pentru Presa Liberă și Educația Socială (Editura „Recyking Idei”)
Asociația Culturală-Artistică „Rita Baum” (Editura „Rita Baum”)
Kaleidoscopul culturilor

Unele dintre aceste organizații au și alte tipuri de activități care susțin migranții. De exemplu, NOMADA
– Asociația pentru Integrarea Societății Multiculturale (http://nomada.info.pl) implementează proiectul
SUKURS care are ca scop „să facă Wrocław un loc sigur pentru oricine, indiferent de ce pașaport are
sau în ce divinitate crede”. Asociația oferă consiliere juridică victimelor violenței sau discriminării.
Există, de asemenea, organizații active ale migranților, inclusiv un centru cultural musulman.
CERCETARE
Institutul de Studii Internaționale din Universitatea Wrocław (https://international.uni.wroc.pl) a fost implicat în mai multe proiecte naționale și europene de cercetare pe tema migrației și a produs în ultimii ani
mai multe publicații pe această temă.
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București
Bucureștiul este capitala și cel mai mare oraș din România, situat în partea de sud-est a țării. Cu o populație de 1.883.425 de persoane, potrivit ultimului recensământ, Bucureștiul este al 7-lea oraș ca mărime
din UE și cu peste 2 milioane de locuitori în zona metropolitană extinsă.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
Există 21.112 de resortisanți din țări terțe înregistrați în București, bărbații (13.335) fiind dublul numărului
de femei (7.777). Aproape 3.000 sunt minori. Împreună cu județul Ilfov, în zona imediat înconjurătoare
a Bucureștiului, care găzduiește 5800 de migranți, Bucureștiul găzduiește jumătate din numărul total
al migranților din România. Majoritatea provin din Republica Moldova, Turcia, China și Orientul Mijlociu.
În afară de comunitatea chineză, cu o mare parte a acesteia concentrată în apropierea unui centru comercial din nord-estul zonei metropolitane (cu mulți chinezi lucrând sau deținând întreprinderi în centrul
comercial), ceilalți migranți locuiesc în diferite părți ale orașului, răspândiți printre populația locală.
Bucureștiul are un centru de primire și înregistrare a solicitanților de azil și cel mai mare centru de cazare
pentru solicitanții de azil și refugiați din România, cu 470 de locuri. Numărul exact actual de refugiați nu
este disponibil. România a primit în 2015 un număr relativ mic de cereri de azil (1225), 550 fiind din Siria.
Se estimează că aproximativ jumătate dintre solicitanții de azil și refugiați se află în București, având în
vedere numărul de locuri în centre și rapoartele organizațiilor care lucrează în acest domeniu.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
La 29 februarie 2016 a fost înființată Direcția „ Integrare Străini și Diversitate” în cadrul Primăriei Municipiului București. Este planificată includerea a 18 posturi de personal și este alcătuită din două servicii:
Serviciul pentru integrarea locală a străinilor (SILS) și Serviciul pentru dialog multicultural și diversitate
(SDMD).
Responsabilitățile SILS includ:
–– Facilitarea accesului migranților la serviciile publice locale;
–– Asigurarea schimbului de informații între diferitele structuri ale administrației locale și centrale cu
privire la integrarea migranților;
–– Inițierea, propunerea către Consiliul General și implementarea măsurilor de integrare locală a migranților;
–– Cooperarea cu alte structuri, instituții și organizații în gestionarea situațiilor de urgență legate de
migranți.
Responsabilitățile SDMD includ:
–– Elaborarea și implementarea unei Carte a diversității locale și asigurarea faptului că diversitatea
culturală se reflectă în activitatea administrației locale;
–– Contribuția la oferirea de cursuri de limbă și cultură românească pentru migranți și la furnizarea de
informații relevante și accesibile migranților;
–– Colaborarea cu reprezentanții migranților, a ONG-urilor și a mass-media în dezvoltarea și implementarea proiectelor legate de diversitatea culturală.
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Ambele servicii au, de asemenea, responsabilități în ceea ce privește comunicarea față de comunitatea
locală și sensibilizarea populației locale cu privire la problemele legate de migrație, dar și cu privire la implicarea municipiului în schimburile de experiență națională și internațională pe teme legate de integrarea
și gestionarea diversității.
La momentul întocmirii acestui raport, Direcția nu era pe deplin operațională, fiind încă fără o localizare
clară pentru sediile sale pentru birouri și cu numai 8 posturi ocupate.
Un element cheie al strategiei noii Direcții este de a semna acorduri de cooperare cu mai multe instituții
publice și cu ONG-urile active în integrarea migranților. Instituțiile avute în vedere pentru acordurile de
parteneriat sunt:
––
––
––
––
––
––
––
––

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
Agenția Națională de Administrare Fiscală;
Autoritățile de asistență medicală;
Inspectoratul Școlar;
Centrul Național de Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor;
Inspectoratul General pentru Imigrație;
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

De asemenea, Direcția intenționează să stabilească o cooperare strânsă cu oficiile locale ale Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) și ale Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (ICNUR).
Timp de mai mult de un deceniu, ONG-urile au lucrat la probleme legate de migrație. Inițial, lucrările
s-au axat pe acordarea sprijinului de bază și a asistenței juridice solicitanților de azil și refugiaților, cu
sprijinul ICNUR. Începând cu anul 2009, în principal cu sprijinul Fondului European pentru Integrarea
Resortisanților Țărilor Terțe și al Fondului European pentru Refugiați, gestionate de Inspectoratul General pentru Imigrări, au fost implementate mai multe activități și s-a acordat mai multă atenție integrării,
pe lângă asistența de urgență. Recent, mai multe proiecte au fost realizate și cu sprijinul granturilor SEE,
inclusiv unul în parteneriat cu municipiul București.
Activitățile implementate în acest context includ crearea de centre de informare pentru străini (CIS-uri)
pentru informarea și asistența directă a migranților (o rețea de 15 CIS-uri la nivel național a fost creată în
2010 de OIM România și gestionată în colaborare cu ONG-urile locale timp de 5 ani), deschiderea unui
centru multifuncțional care să faciliteze interacțiunea socială și culturală, numit „My Place”, crearea unei
rețele de mediatori interculturali, grupuri de lucru și întâlniri între migranți, instituții publice și ONG-uri
locale, activități de informare și sensibilizare.
Cele mai active ONG-uri care se ocupă de probleme de migrare în București sunt:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migranți: www.arca.org.ro
CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiaț: http://cnrr.ro
JRS România: www.jrsromania.org
AIDROM – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România: www.aidrom.ro
ADIS – Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială: www.asociatia-adis.ro
Fundația ICAR: www.icarfoundation.ro
Asociația NOVAPOLIS: www.novapolis.ro
CONECT – Asociația pentru Dialog Social, Muncă și Migrație: www.asociatiaconect.ro
World Vision România: www.worldvision.ro
Salvați Copii România: www.salvaticopiii.ro
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OIM România are, de asemenea, un rol principal în acest context ca lider al unei serii de proiecte. În mai
2016, OIM România, în parteneriat cu AIDROM și alte trei organizații, a lansat proiectul „INTERACT Servicii integrate pentru migranți, dialog social și multicultural”, care vizează promovarea unei abordări
de tipul ghișeu unic în furnizarea de informații și servicii pentru migranți în cooperare cu instituțiile publice
și cu sectorul privat. Detalii la www.oim.ro.
CERCETARE
Un centru de documentare și cercetare a integrării migranților a fost înființat la București în cadrul unui
proiect finanțat de UE. Acesta oferă informații, organizează conferințe academice și a elaborat o hartă a
serviciilor pentru migranți și un barometru al integrării migranților. Detalii sunt disponibile la: www.cdcdi.ro/.

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca este al doilea oraș cel mai populat din România, cu o populație de peste 320.000 și este
situat în nord-vestul țării, fiind una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Istoric, este un oraș multicultural, cu o prezență puternică a membrilor minorității maghiare (reprezentând în prezent peste 16% din
populație). Este un oraș universitar, cu cea mai mare universitate din România și alte șapte universități,
în adunând aproximativ 80.000 de studenți.
INFORMAȚII DESPRE MIGRANȚI
Conform celor mai recente informații disponibile, în iulie 2016, in Cluj locuiau 2.461 de resortisanți din
țările terțe. Cel mai mare grup provine din Maroc, urmat de cele din SUA, Albania și India. Există, de
asemenea, locuitori din China, Turcia, Siria, Tunisia, Republica Moldova, Israel și America Latină. Majoritatea rezidenților străini sunt studenți, dar există și migranți cu mici întreprinderi, care lucrează sau care
sunt membrii familiei unui cetățean român.
Decenii întregi, universitățile din Cluj au primit un număr mare de studenți străini, iar în ultimii ani numărul
studenților din țările UE și din afara UE a crescut. Universitatea de Medicină atrage cel mai mare număr
de studenți din țări din afara UE.
SERVICIILE SOCIALE, PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI SPRIJINUL PENTRU MIGRANȚI
Municipialitatea administrează un Serviciu de Protecție Socială, deschis tuturor resortisanților aflați într-o
situație dezavantajată, care au dreptul la ajutor în conformitate cu legea. Având în vedere numărul mic
de migranți care solicită sprijin din partea serviciilor sociale ale municipiului, nu există o politică sau o
structură specială care să se ocupe de acest grup țintă. Există doar câteva familii, din Republica Moldova, Siria și Tunisia, care sunt înregistrate ca beneficiari ai serviciilor sociale municipale.
Partenerul local cel mai relevant care lucrează pe acest subiect, care cooperează cu municipiul, dar
care este și implicat în rețelele naționale, este Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului Cluj (LADO). Organizația și-a început activitatea în acest domeniu în 2010, în cadrul unui proiect național coordonat de
Institutul Intercultural Timișoara (www.migrant.ro), iar, în următorii ani, în cooperare cu Organizația Inter-
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națională pentru Migrație (OIM), Biroul din România, a deschis un centru local de informare a migranților,
oferind o varietate de servicii, inclusiv ajutor pentru accesul pe piața forței de muncă.
Cursurile de limba română au fost organizate la Cluj atât de organizații externe (Institutul Intercultural
Timișoara, ADIS București), cât și de LADO. Există, de asemenea, o rețea de mediatori interculturali și
aceștia contribuie la organizarea unor diverse activități culturale și de sensibilizare, inclusiv a mai multor
ediții ale unui festival numit „Cluj Multicultural”.
LADO va implementa din mai 2016, în cooperare cu OIM România și cu serviciile sociale din municipiul
Cluj, proiectul „MigraNet - Rețeaua regională pentru integrarea migranților”. Proiectul va deschide un
centru de integrare regională care va acoperi nord-vestul României, inclusiv zona în care se află un centru pentru refugiați. De asemenea, va oferi într-un mod integrat o gamă largă de servicii de informare și
sprijin pentru refugiații și resortisanții țărilor terțe.
CERCETARE
Datele statistice despre migrația în Cluj sunt furnizate ocazional de către sucursala locală a Inspectoratului General pentru Imigrație. În cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cea mai mare universitate
din România, precum și din cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, de
asemenea localizate în Cluj și aparținând Departamentului Guvernamental pentru Relații Interetnice,
există cercetători interesați de problemele de migrație și cu experiență în ele, care acoperă atât migrația
românilor în străinătate, cât și migrația în România.
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Nevoile generale ale schimbărilor structurale
Datele colectate de la toate cele 12 municipalități vizate ale proiectului ADMIN4ALL prin intermediul
focus-grupurilor, interviurilor și chestionarelor online, au confirmat că în toate cazurile există o nevoie de
sprijin percepută în dezvoltarea capacității de abordare a problemelor legate de integrarea migranților.
Un prim element comun identificat este că în majoritatea municipalităților există trei tipuri de nevoi
percepute:
–– Nevoi de schimbare în politicile sau practicile administrative naționale;
–– Nevoi legate de îmbunătățirea coordonării, cooperării și comunicării între diferitele structuri active
la nivel local;
–– Nevoi legate de îmbunătățirea competenței diferitelor categorii de personal și de capacitatea
acestora de a răspunde provocărilor legate de integrarea migranților.
În ceea ce privește necesitățile legate de politicile și practicile naționale, provocările se referă în special
la relația dintre municipialități și autoritățile de imigrare, responsabile de procesarea cererilor de azil și de
eliberarea documentelor de ședere și de statut. Lipsa transparenței, lipsa unor proceduri explicite care
să impună autorităților de imigrație să coopereze cu municipialitățile, imprevizibilitatea și întârzierile în
livrarea documentelor sunt percepute de cei consiliați ca limitând eficacitatea eforturilor de integrare a
migranților la nivel municipal. Situația în acest sens este văzută ca fiind mai puțin problematică în cazul
municipialităților austriece implicate, unde reprezentanții autorităților de imigrare cooperează activ cu
municipialitățile și alte părți interesate implicate la nivelul local. O altă provocare la acest nivel structural
mai larg a apărut în Polonia și România în ceea ce privește lipsa de coordonare dintre municipialități
și autoritățile naționale care gestionează fondurile europene pentru susținerea integrării refugiaților și a
resortisanților țărilor terțe.
Cu toate că toate aceste aspecte nu intră în sfera de aplicare a proiectului ADMIN4ALL, ele trebuie
considerate elemente de fond în proiectarea măsurilor de sprijin care trebuie furnizate.
Ideea îmbunătățirii coordonării și cooperării dintre diferite structuri active la nivel local nu a fost nici ea în
centrul atenției proiectului inițial, dar este un subiect care poate fi încorporat, în special prin furnizarea
de instrumente și dezvoltarea de competențe care ar putea facilita o astfel de îmbunătățire.
Nevoia percepută de a avea o mai bună coordonare și cooperare vizează diferite tipuri de structuri:
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–– Coordonarea diferitelor departamente sau servicii din cadrul municipalităților, inclusiv departamente care operează în diferite sectoare (de exemplu, servicii sociale, educație, ordinea publică,
planificare urbană, asistență medicală, locuințe etc.).
–– Coordonarea structurilor generale ale municipalităților, incluzând în mod special a structurilor cu
responsabilități directe pentru integrarea migranților și a structurilor localizate, la nivelul districtelor
sau cartierelor. Acest lucru pare deosebit de important în cazul municipalităților mari cu mai multe
subunități administrative, care sunt, în unele cazuri, sub supravegherea unor instanțe diferite. Astfel, deși structurile care coordonează integrarea migranților se află la nivel de municipiu, serviciile
la care trebuie să se asigure accesul pentru migranți se află la nivelul de district.
–– Cooperarea și coordonarea între serviciile sociale ale municipalităților și serviciile de ocupare a forței
de muncă, care sunt, în general, responsabilitatea autorităților regionale sau naționale. Deși se afirmă
clar că scopul serviciilor sociale este, ori de câte ori este posibil, de a sprijini beneficiarii să se îndrepte
către o viață autonomă, pentru care a avea posibilitatea de a câștiga un venit prin muncă este un lucru
esențial, există puține posibilități pentru asistenții sociali de a face ceva mai mult decât să trimită beneficiarii către birourile separate de ocupare a forței de muncă. Așa cum au menționat participanții la
focus-grupuri și la interviurile din diferite orașe, în cazul majorității migranților acest lucru se dovedește
a fi în mare parte ineficient, iar cele mai frecvente căi prin care își găsesc un loc de muncă sunt prin
sprijinul altor membri ai comunităților lor, și nu prin intermediul birourilor de ocupare a forței de muncă
–– Cooperarea dintre structurile municipale și ONG-uri sau alte organizații din sectorul terț care oferă
servicii de primă linie pentru migranți. Acestea acoperă o varietate de tipuri de relații, inclusiv: cazurile în care municipialitățile contractează servicii de la entități din sectorul terțiar, cazurile în care
este stabilit un parteneriat între municipalitate și una sau mai multe entități din sectorul terț cu o
contribuție financiară sau în natură din partea municipialității, cazuri în care finanțarea suplimentară provine din diverse programe de finanțare (fonduri naționale, UE, SEE etc.) sau furnizate de alte
ONG-uri. O cooperare mai bună este de asemenea considerată ca fiind necesară între structurile
municipale și entitățile din sectorul terț care lucrează cu migranții (de exemplu, acordând sprijin
umanitar, lucrând cu voluntari în furnizarea de cursuri de limbă sau în organizarea de activități culturale, de sensibilizare sau de informare) chiar dacă nu este implicată nicio înțelegere formală sau
contribuție financiară. Acest lucru ar permite o utilizare mai eficientă a resurselor existente, pentru
a evita suprapunerea și dublarea eforturilor și pentru a stimula sinergiile.
–– Cooperarea între toate structurile care furnizează servicii migranților și organizațiilor migranților
sau altor entități reprezentând migranții sau care le reflectă opiniile.
În unele cazuri, schimbările la aceste niveluri diferite ar implica schimbări în politicile locale, care ar
trebui adoptate de către factorii de decizie locali și astfel dincolo de sfera proiectului, însă multe dintre
îmbunătățirile dorite pot fi realizate prin măsuri administrative, cu condiția ca personalul implicat să aibă
competențele necesare. Liderii serviciilor și-au exprimat, de asemenea, interesul în ceea ce privește
modul în care această coordonare și cooperare are loc în alte orașe 8.

Formare anterioară și oferta alternativă de instruire
Există diferențe importante între țări, orașe și în special în rândul categoriilor de personal din punct de
vedere al instruirilor anterioare primite pe această temă, precum și al accesului la oferta actuală de formare alternativă.

8   Această problem este dezvoltată mai jos într-o secțiune separată
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În toate orașele există personal care a beneficiat de cursuri anterioare, atât făcând cursurile obligatorii
organizate de sau în cooperare cu instituțiile sau organizațiile în care sunt angajați, cât și prin frecventarea din proprie inițiativă a unor cursuri oferite de diferite ONG-uri locale sau naționale sau de instituții de
învățământ superior. Cu toate acestea, există și mulți care nu au primit niciun fel de instruire referitoare
la tema migrației și integrarea migranților.
Participarea anterioară la cursurile de formare axate pe probleme de migrație sau relevante pentru
integrarea migranților este mult mai frecventă în cazul personalului care lucrează în furnizarea de
servicii refugiaților, în special în cazul lucrătorilor sociali. Cea mai mare ofertă în acest sens există în
Italia și include, în principal, cursuri care le oferă participanților pentru cursuri de formare profesională credite cerute de lege. Acest tip de cursuri acreditate pentru asistenții sociali este oferit în cadrul
sistemului italian SPRAR, organizat în cea mai mare parte de Asociația Națională a Municipalităților
Italiene, precum și de către ministerele cu responsabilități specifice în domeniu (Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Politici Sociale și Ministerul de Interne), de către universități și de ONG-urile
specializate.
Participarea la alte cursuri relevante este mult mai puțin frecventă în cazul personalului care îndeplinește
sarcini precum coordonarea proiectelor sau personalul implicat în serviciile generale ale municipialităților
și chiar mai puțin în cazul voluntarilor implicați în special în municipialitățile austriece. Unele persoane
cheie care au participat la primirea refugiaților în orașele austriece au fost instruiți în toamna anului 2015
pentru a ajuta procesul la nivel local.
În cazul Poloniei și al României, există diferențe între capitale și celelalte orașe în ceea ce privește
accesul la formare, acesta fiind mai frecvent în cele două capitale. În celelalte orașe, unele cursuri
de formare și sesiuni de informare au fost oferite doar de OIM sau de ONG-urile specializate. Personalul care are responsabilitatea de a organiza și coordona activitățile privind migrația în București
participă la cursuri de formare și pe baza cooperării cu Consiliul Europei în cadrul programului Orașe
interculturale.
De asemenea, în unele cazuri au fost oferite instruiri în cadrul proiectelor europene în care s-au implicat
instituțiile sau organizațiile respective.
Pe lângă recunoașterea faptului că oportunitățile anterioare și actuale de formare nu acoperă nevoile
personalului care lucrează în mod direct cu migranții, participanții la cercetare menționează și lipsa de
instruire în acest domeniu în rândul profesioniștilor care lucrează în serviciile municipale generale și al
profesioniștilor cu responsabilități în coordonarea și gestionarea programelor pentru migranți.

Interesul în subiecte specifice de formare
Interesul pentru participarea la cursuri de formare pe teme specifice a fost evaluată în mai multe moduri:
direct, prin întrebări deschise în grupuri de evaluare, interviuri și chestionare, precum și prin evaluarea
unei liste de teme predefinite de instruire deja menționate în cererea de proiect; și indirect, prin descrierea incidentelor majore care au avut loc în lucrul cu migranții și prin listarea provocărilor percepute în
îndeplinirea sarcinilor profesionale.
Lista trimisă spre evaluare prin intermediul chestionarului online a inclus șapte teme de instruire. Evaluarea a fost făcută pe o scală de patru puncte, de la „nefolositor” = 0 până la „foarte util” = 3. Rezultatele
generale, prezentate în graficul de mai jos, arată că există un mare interes în toate aceste subiecte
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Scorurile medii variind de la 2.2 la 2.29). Identificarea nevoilor migranților defavorizați și implicarea comunității locale în abordarea posibilelor preocupări legate de migrare au captat cel mai mult interes.
Înțelegerea procesului actual de migrație
Surse de vulnerabilitate a migranților la sosire și în timpul
fazei de primire
Identificarea nevoilor migranților dezavantajați
Practici bune de dezvoltare și livrare a serviciilor sociale
inclusive și de angajare
Încurajarea participării civice active la nivel local
Rolul diverșilor actori la nivel local în facilitarea integrării
socio-economice a migranților
Implicarea în comunitatea locală pentru rezolvarea
posibilelor îngrijorări legate de migrare
2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

Utilitatea temelor de formare predefinite - toate țările (0=inutile, 3 = foarte utile)

Cu toate acestea, se pot observa diferențe semnificative când sunt comparate rezultatele celor patru țări:
Toate
Italia
Austria
Polonia
România

Înțelegerea procesului actual de migrație
Surse de vulnerabilitate a migranților la sosire și în timpul
fazei de primire
Identificarea nevoilor migranților dezavantajați
Practici bune de dezvoltare și livrare a serviciilor sociale
inclusive și de angajare
Încurajarea participării civice active la nivel local
Rolul diverșilor actori la nivel local în facilitarea integrării
socio-economice a migranților
Implicarea în comunitatea locală pentru rezolvarea
posibilelor îngrijorări legate de migrare
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Percepția comparativă cu privire la utilitatea temelor de formare predefinite pe țări (0=inutile, 3 = foarte utile)

ITALIA
Respondenții italieni au arătat interes mai mare decât media celor patru țări de fiecare dintre cele șapte
subiecte. Cel mai mare interes a fost exprimat pentru învățarea bunelor practici în proiectarea și furnizarea serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă incluzive. Rolul diferiților actori la nivel local a
beneficiat, de asemenea, de un punctaj ridicat, care este compatibil cu datele furnizate în timpul grupurilor țintă.
Subiectele suplimentare sugerate de participanții la cercetările din cele patru orașe italiene includ:
–– Învățarea despre actualul context social, geografic, politic și cultural din țările de origine a migranților, cu accent pe factorii determinanți din spatele proceselor migrației;
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–– Informații despre traficul de persoane, în special de femei și minori;
–– Cunoștințe despre itinerariul migrației și procedurile la sosire;
–– Cum să se elaboreze itinerarii eficiente de incluziune a forței de muncă pentru migranți pe baza
legăturilor dintre competențele lor și oportunitățile disponibile la nivel local;
–– Înțelegerea elementelor psihologice legate de procesul de migrare și a problemelor privind capacitatea de adaptare;
–– Comunicarea interculturală și modul de interacțiune cu migranții;
–– Medierea conflictelor interculturale;
–– Gestionarea situațiilor în care migranții manifestă comportamente tulburătoare din cauza contextului lor cultural (de exemplu, neavând încredere în sfaturile femeilor);
–– Înțelegerea procesului de mediere interculturală și a colaborării cu mediatorii;
–– Înțelegerea dinamicii grupurilor și a rețelelor în cadrul comunităților de migranți.
Au formulat, de asemenea, alte nevoi de sprijin, cele mai frecvent menționate fiind nevoia de a primi
cu promptitudine informații cu privire la orice schimbări legislative, supraveghere din partea personalului mai experimentat, acces ușor la mediatori, ajutor psihologic, specialiști din domeniul sănătății și,
în general, de a avea o cooperare mai bună cu alte servicii, inclusiv cele axate pe ocuparea forței de
muncă. Organizarea oportunităților frecvente de formare și de schimb cu colegii din alte structuri care
lucrează pe această temă este de asemenea indicată ca fiind o necesitate.
AUSTRIA
Pentru respondenții austrieci, doar subiectul proceselor actuale de migrație are un scor sub 2 („util”),
în timp ce promovarea participării civice active și implicarea comunității locale în problemele legate de
migrație sunt evaluate la un nivel foarte ridicat.
Respondenții din municipialitățile austriece apreciază cursurile de instruire privind promovarea participării locale active și implicarea în comunitatea locală ca fiind cele mai utile.
Înțelegerea procesului actual de migrație
Surse de vulnerabilitate a migranților la sosire și în timpul
fazei de primire
Identificarea nevoilor migranților dezavantajați
Practici bune de dezvoltare și livrare a serviciilor sociale
inclusive și de angajare
Încurajarea participării civice active la nivel local
Rolul diverșilor actori la nivel local în facilitarea integrării
socio-economice a migranților
Implicarea în comunitatea locală pentru rezolvarea
posibilelor îngrijorări legate de migrare
2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Cu toate acestea, în grupurile de interes, aceștia consideră și că o instruire axată pe dezvoltarea competenței interculturale a personalului și a voluntarilor ar fi foarte utilă. Ei doresc să-și dezvolte abilitățile de a
simpatiza și de a lucra cu persoane cu un mediu cultural diferit, dar și de a aborda aspecte problematice,
cum ar fi diferențele percepute de valori sau atitudinea bărbaților față de femei.
Alte subiecte menționate se referă la susținerea refugiaților în depășirea efectelor experiențelor traumatice
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prin care au trecut, precum și în integrarea acestora în societatea locală. Si gestionarea conflictelor și gestionarea proiectelor și a muncii cu voluntari sunt menționate.
Întrucât municipialitățile implicate se bazează foarte mult pe contribuția voluntarilor locali, există o cerere
de instruire privind modul de atragere a voluntarilor, de a inspira oamenii să se alăture muncii cu refugiații, de a motiva voluntarii și de a le recunoaște eforturile.
Sprijinul a fost solicitat, de asemenea, în pregătirea personalului și a voluntarilor pentru a „contracara
propaganda ieftină împotriva migranților” și pentru a nu fi afectați de feedback-ul negativ primit uneori
de la localnici care le dezaprobă angajamentul.
Deși tema bunelor practici privind integrarea se situează doar pe locul al patrulea pe lista opțiunilor
predefinite de formare, acest lucru a apărut în mod consecvent în discuțiile focus-grupului. Participanții
și-au exprimat în mod special îngrijorarea cu privire la integrarea migranților pe piața locală a muncii,
având în vedere limitările care le sunt impuse de statutul lor juridic solicitanților de azil și cele legate de
educație, formare și calificări profesionale, precum și oportunitățile limitate existente în contextele locale.
Ținând cont de aceste limitări, participanții ar dori să învețe despre experiențele de implicare a refugiaților în activitățile de voluntariat, care pot contribui la structurarea timpului lor și la facilitarea accesului la
un loc de muncă odată cu obținerea protecției internaționale.
Participanții simt nevoia ca munca să le fie supravegheată și preferă ca formarea să fie mai mult practică
decât teoretică.
Nu există experiență de lucru cu mediatori interculturali, dar există dorința de a afla cum se poate
face acest lucru, deoarece este recunoscută ca fiind o strategie bună care poate îmbunătăți eficiența
lucrului. Implicarea migranților care vorbesc limba refugiaților este considerată ca fiind deosebit de
importantă în ceea ce privește accesul la serviciile de asistență medicală și la primirea ajutorului psihologic.
Ghișeurile unice sunt văzute ca o idee bună, deși participanții la grupurile de evaluare consideră că
acest lucru ar fi mai adecvat la un nivel provincial decât în municipiile mai mici. Asociația locală este
percepută ca un fel de ghișeu unic mobil, însă ar trebui stabilită o structură oficială și finanțată corespunzător. O structură existentă stabilită pentru a lucra în domeniul drepturilor femeilor și a egalității de
gen ar putea servi ca model. Ei ar dori să învețe despre exemple de organizare și gestionare a ghișeelor
unice.
În ceea ce privește organizarea cursurilor de formare, sunt preferate cursuri de formare față în față organizate în timpul weekendurilor. Acestea ar putea oferi cele mai bune oportunități pentru învățare și reflecție,
dar și pentru relaționare.
Alte tipuri de nevoi formulate includ numirea unui coordonator plătit pentru integrarea migranților la
nivel provincial, pentru a ajuta municipalitățile care găzduiesc refugiați, finanțarea proiectelor locale,
inclusiv prin contribuțiile municipalităților care nu găzduiesc refugiați și posibilitatea ca Biroul pentru
Ocuparea Forței de Muncă să recunoască cursurile de limbă oferite pe plan local, fără a fi nevoie ca
refugiații să călătorească la Viena pentru acest lucru.
Deși majoritatea consideră că există un nivel satisfăcător de informații și cunoștințe în domeniu referitoare
la cadrul legal, a fost exprimată și necesitatea unei platforme online pentru acces la legislație și pentru
obținerea de consultanță și sprijin în probleme juridice.
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POLONIA
Respondenții din cele trei orașe poloneze au evaluat cu scoruri mai mici subiectele propuse în
chestionarul online. Există trei subiecte evaluate în medie ca fiind utile sau foarte utile: înțelegerea
proceselor actuale de migrare, învățarea bunelor practici în domeniu și promovarea participării active
la nivel local.
Înțelegerea procesului actual de migrație
Surse de vulnerabilitate a migranților la sosire și în timpul
fazei de primire
Identificarea nevoilor migranților dezavantajați
Practici bune de dezvoltare și livrare a serviciilor sociale
inclusive și de angajare
Încurajarea participării civice active la nivel local
Rolul diverșilor actori la nivel local în facilitarea integrării
socio-economice a migranților
Implicarea în comunitatea locală pentru rezolvarea
posibilelor îngrijorări legate de migrare
1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

În chestionare, în interviurile și în grupul de evaluare organizat în Varșovia, au fost menționate și alte
subiecte de instruire utile. Cele mai frecvente preocupări se referă la competențele interculturale, la cunoașterea contextului cultural din țările de origine, la înțelegerea modului în care migranții percep cadrul
cultural european, la modul de interacțiune cu migranții și la cele mai eficiente strategii de intervenție
pentru a-i sprijini în depășirea consecințelor șocului cultural. În ceea ce privește relațiile interculturale și
competența interculturală, în urma cercetării s-a ivit în mai multe rânduri și nevoia de a clarifica conceptele cheie utilizate în acest domeniu. De asemenea, participanții doresc să le fie oferite instrumente și
metode pentru analizarea și identificarea mai exactă a diferențelor culturale, a sursei și a consecințelor
acestora pentru nevoile de integrare ale migranților.
Participanții ar dori, de asemenea, să învețe despre metodele și instrumentele pentru a motiva migranții să se angajeze sau să acceseze servicii, inclusiv strategii de succes de includere a migranților,
inclusiv modul de identificare și interacțiune cu liderii comunităților și grupurilor migranților. Un punct
de interes deosebit este lucrul cu mediatori interculturali, mai puțin cunoscut în prezent și nerecunoscut oficial.
Înțelegerea problemelor specifice legate de refugiați, situațiile și provocările cu care se confruntă înainte
de a ajunge în Polonia, precum și înțelegerea problemelor legate de traficul de persoane sunt, de asemenea, subiecte considerate importante pentru instruire.
Dezvoltarea capacității profesioniștilor din serviciile locale de a percepe realitatea din punctul de vedere
al migranților este considerată importantă deoarece sporește procesul de identificare a vulnerabilității și
de alegere a strategiilor de intervenție adecvate.
Pe lângă temele de mai sus, axate pe interacțiunea profesioniștilor cu migranții, există un interes deosebit pentru dezvoltarea competențelor de interacțiune cu membrii comunității locale. Astfel, cei implicați
în cercetare ar dori să învețe cum să implementeze campanii eficiente de sensibilizare a opiniei publice și
programe educaționale comunitare, precum și cum să lucreze cu mass-media pentru a informa publicul
despre situația migranților în mod corespunzător. Aceasta se referă la mijloace și metode specifice, dar
și la competențe în proiectarea și evaluarea rezultatelor obținute.
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Sunt interesați de dezvoltarea abilităților de comunicare, care să fie aplicate atât în comunicarea cu migranții, cât și cu publicul larg, prin canale media, întâlniri sau pagini web. Competențele de comunicare
asertivă și gestionarea situațiilor de comunicare stresante sunt de asemenea subiecte menționate. Un
interes deosebit în acest context este legat de cunoașterea modului de a vorbi cu persoanele cu atitudini negative față de migranți și de recepția și includerea lor în comunitatea locală.
Alte elemente care participanții consideră că ar trebui să completeze oferta de formare, se referă la sprijinirea organizațiilor mai puțin experimentate în accesarea finanțării și, în special, a fondurilor locale și la
gestionarea eficientă a personalului. Capacitatea personalului și a instituțiilor și organizațiilor din care fac
parte de a face față la schimbarea rapidă a situațiilor din fluxurile de migrație este considerată extrem de
importată în fața creșterii numărului de sosiri care a fost observată, dar și având în vedere posibilitatea
creșterii continue în următoarele luni.
Sunt, de asemenea, interesați să învețe mai multe despre conceptul de ghișeu unic și despre modul
în care centrele noi înființate în orașele implicate se pot inspira din această abordare și se pot adapta
pentru a aborda într-un mod mai eficient nevoile migranților.
ROMÂNIA
Majoritatea respondenților din România provin din diferite servicii ale municipiului București, care au demarat recent procesul de elaborare a unei politici locale axate în mod explicit pe gestionarea diversității
și integrarea migranților. În ansamblu, au evaluat cu punctaje foarte mari toate subiectele de instruire
propuse în chestionarul online, ceea ce poate evidenția faptul că acesta este un subiect relativ nou pentru majoritatea acestora. Toate subiectele au scoruri aproape de „foarte util”, iar cele cu cel mai mare
scor sunt legate de implicarea în comunitatea locală, sursele vulnerabilității migranților și identificarea
nevoilor migranților.
Înțelegerea procesului actual de migrație
Surse de vulnerabilitate a migranților la sosire și în timpul
fazei de primire
Identificarea nevoilor migranților dezavantajați
Practici bune de dezvoltare și livrare a serviciilor sociale
inclusive și de angajare
Încurajarea participării civice active la nivel local
Rolul diverșilor actori la nivel local în facilitarea integrării
socio-economice a migranților
Implicarea în comunitatea locală pentru rezolvarea
posibilelor îngrijorări legate de migrare
2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

Un element cheie în rândul celorlaltor subiecte menționate se referă la înțelegerea contextului cultural
al migranților și la dezvoltarea abilităților eficiente de comunicare interculturală. Ei ar dori să știe cum să
identifice strategii de intervenție adaptate bazate pe învățarea despre așteptările reale, barierele, blocajele și nevoile imigranților. Funcționarii publici din serviciile municipale generale au, de asemenea, nevoie
de o introducere mai pe larg a aspectelor legate de migrație, de la clarificarea conceptelor cheie și de
la înțelegerea modului în care drepturile diferitelor categorii de migranți se reflectă cu adevărat în mediul
instituțional specific român, până la informarea acestora despre situația socială, politică și culturală din
țările de origine și despre situațiile legate de procesul de migrare.
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De asemenea, s-au arătat interesați de cooperarea cu mediatorii interculturali din familii de migranți.
Conceptul este familiar pentru profesioniștii implicați în activități și proiecte ale ONG-urilor, care cooperează cu adevărat cu mediatorii interculturali migranți, dar este un lucru nou pentru personalul instituțiilor
publice.
ALTE NEVOI GENERALE
În cazul tuturor celor patru țări, există, de asemenea, anumite subiecte solicitate, care depășesc
domeniul de aplicare al proiectului. O solicitare recurentă se referă la formarea privind dispozițiile
legale naționale, iar participanții la cercetare au exprimat în mod repetat frustrarea față de lipsa
mecanismelor și a procedurilor de comunicare a propunerilor de modificare a politicilor naționale
publice. Un alt subiect menționat în toate țările se referă la furnizarea cursurilor de limbi străine (în
limbile migranților sau în limbile străine internaționale) către personalul de primă linie, pentru a facilita
comunicarea cu migranții și pentru a reduce nevoia de a folosi interpreți. Evident, acestea nu au fost
luate în considerare în definirea concluziilor și recomandărilor, dar ar putea fi abordate la nivel local
sau național.

Atitudini și orientări de aculturație
O secțiune specifică a chestionarului distribuit personalului din municipialitățile participante interesate
de cursul de formare a vizat atitudinile privind prezența migranților și a refugiaților în societatea locală.
Răspunsurile primite la aceste întrebări au fost folosite pentru a calcula scorurile pentru fiecare dintre
cele cinci orientări de aculturație descrise în secțiunea de metodologie și referitoare la patru domenii:
cultura (înțeleasă pe larg, ca mod de viață, nu ca fiind legată de expresia artistică), ocuparea forței de
muncă, cazarea și locul de reședință și relațiile personale. Rezultatele pentru fiecare țară sunt prezentate
în graficele pe pagina urmatoare.
Analiza acestor rezultate este un mijloc important pentru a decide ce importanță ar trebui acordată în
formare elementelor legate de sensibilizare, atitudini și valori. Având în vedere numărul respondenților și
variația scăzută dintre orașe, analiza a fost efectuată pe țări.
O concluzie evidentă este că, așa cum s-a anticipat, în toate țările, opțiunile pentru integrare și individualism predomină în toate domeniile, în timp ce opțiunile de marginalizare și separare au cele mai mici
scoruri. Acest lucru este în concordanță cu opiniile public acceptate și nu este deloc surprinzător, având
în vedere și profilul profesional al respondenților, care lucrează pe probleme sociale.
Pentru toate țările, scorul pentru asimilare este mult mai mare în domeniul ocupării forței de muncă.
Acest lucru înseamnă că respondenții se așteaptă ca migranții să respecte normele culturale ale locului
de muncă și să renunțe la elementele aduse din mediul lor cultural. Deși o astfel de așteptare poate
părea logică drept rezultat, ținând seama de faptul că acordarea priorității în domeniul angajării conformității ca o condiție prealabilă pentru eficiență și productivitate este considerat legitim, acest lucru
poate avea implicații asupra perspectivei procesului de integrare. Acest lucru poate duce la o lipsă de
flexibilitate și la așteptări cu care unor migranți le-ar putea fi greu să se conformeze. Această problemă
este deosebit de relevantă în Austria și România. Și Polonia are un scor mai mare pentru asimilare în
domeniul relațiilor personale, în timp ce în România scorurile globale pentru asimilare și separare sunt
mult mai mari decât în cazul celorlalte țări.
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Asta înseamnă că instruirea ar trebui să abordeze aspecte legate de relațiile interculturale și administrarea diversității la locul de muncă și, în special în cazul României, ar trebui abordate și unele elemente
privind conștientizarea valorilor și dezvoltarea atitudinilor pozitive față de diversitatea culturală.
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Nevoi legate de schimburi de experiență, sprijin reciproc și bune practici
În toate cele patru țări diferitele surse de date au reflectat într-o manieră consecventă nevoia și interesul
pentru schimburi între profesioniști și între orașe. Acest lucru are mai multe forme, toate considerate
importante, deși unele nu sunt legate în mod direct de domeniul proiectului.
Cu o abordare ascendentă, primul tip de cerere se referă la sprijinul reciproc și oportunități de a
discuta cazurile și provocările în rândul profesioniștilor din același tip de serviciu. S-a sugerat,
de asemenea, supravegherea și transferul experienței practice de la personalul mai experimentat la personalul nou. Un alt aspect general, valabil pentru toate municipalitățile mari, se referă la transferul de
experiență și sprijin între serviciile centrale specializate ale municipialității și serviciile generale situate în districte sau cartiere, personalul adesea nefiind instruit sau informat în legătură cu problemele legate de migrație. De asemenea, la nivel local, nevoia de sprijin și supraveghere între voluntari era
evidentă, în special în contextul austriac și polonez. Participanții polonezi ar dori și să fie instruiți de mai
mulți profesioniști cu experiență pe perioadă suficient de lungă pentru a duce la îmbunătățirea practicii lor.
Toate aceste tipuri de sprijin reciproc și transfer de experiență la nivel local depind de deciziile și resursele la nivel municipal. Contribuția proiectului ADMiN4ALL poate fi de a furniza instrumente și de a pregăti
participanții pentru crearea unor astfel de procese și pentru un schimb eficient între cei implicați.
Următorul nivel de schimb, planificat deja în cadrul proiectului ADMiN4ALL, se referă la schimbul de
experiență între orașele din aceeași țară. Acest lucru a fost puternic aprobat de participanții la cercetare, care și-au exprimat interesul pentru diferitele forme de structurare a interacțiunilor. Astfel, vizitele
de studiu, utilizarea platformelor online obișnuite și, în cea mai mare parte, shadowing-ul la
locul de muncă au fost apreciate ca fiind foarte utile. În unele cazuri, schimbul se face între municipialități cu un nivel similar de experiență, în altele se face între municipialități cu mai multă experiență
și municipialități care au început să abordeze problematica migrației abia recent. În cazul municipialităților austriece, schimbul poate implica și municipialitatea orașului Viena, cu o experiență semnificativă
în acest domeniu, deși nu este implicată ca oraș partener în proiect. Unii participanți italieni ar dori, de
asemenea, să aibă posibilitatea de a vizita municipalitățile din Italia în care migranții sosesc pe mare,
pentru a obține o idee mai bună despre cum arată primul lor contact cu Europa.
În plus, a fost un consens privind utilitatea și potențialele beneficii reciproce ale organizării
schimburilor de experiență la nivel transnațional. Profesioniști din toate cele patru țări sunt dornici
să afle ce se întâmplă în alte țări, care sunt abordările și situațiile la nivel european și modul în care mijloacele, metodele și soluțiile la problemele utilizate cu succes în alte țări pot fi adaptate în propriile contexte.
Interesul este, printre altele, legat de furnizarea zilnică de servicii, gestionarea oficiilor de recepție și de
sprijin, a centrelor sau a birourilor, inclusiv abordări de tipul ghișeu unic, cooperarea cu mediatorii interculturali, precum și implicarea voluntarilor și cooperarea dintre instituțiile publice și ONG-uri. În plus, această
solicitare are și o componentă emoțională: specialiștii care lucrează în domeniul integrării migranților
trebuie să se simtă și să fie recunoscuți ca parte a unei comunități profesionale transnaționale și, în ciuda
faptului că lucrează la nivel local, să fie recunoscuți drept contributori la un efort european mai extins de
a aborda provocările legate de primirea refugiaților și solicitanților de azil și de integrarea acestora.
Deși proiectul are posibilități limitate de a răspunde acestor solicitări și ar putea fi abordate mai bine în
cadrul unui viitor proiect, un anumit nivel de răspuns este posibil. Astfel, prin publicarea profilurilor orașelor și prin includerea în situațiile de formare și exemplele de practici din toate țările implicate, participanții pot obține o parte din informațiile pe care le-au cerut. Cu toate acestea, contactul direct, schimbul
și observarea ar fi mai apreciate și ar avea un impact mai puternic, atât în ca eficacitate, cât și în privința
sentimentului de solidaritate și de apartenență comună.
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Datele colectate confirmă în mod clar interesul ridicat în toate municipalitățile față de dezvoltarea capacităților și sprijinul pentru formare, precum și implicarea în schimburi de experiență cu colegii din
alte orașe. Unele nevoi exprimate de multe ori depășesc sfera de aplicare a proiectului ADMiN4ALL,
mai ales atunci când este nevoie de un puternic angajament politic și de acțiuni întreprinse în ceea ce
privește îmbunătățirea politicilor, atât la nivel național, cât și la nivel local. Există și alte tipuri de nevoi și
propuneri, cum ar fi cele privind organizarea schimburilor directe la nivel transnațional, care ar putea fi
realizate în cadrul unor proiecte viitoare sau într-o a doua fază a ADMiN4ALL. Cu toate acestea, nevoile
legate, direct sau indirect, de direcționarea dezvoltării capacităților și formarea profesională și sunt de
mai multe categorii.
Dacă formarea este evaluată corect, există diferite grupuri menționate ca fiind potențiali beneficiari ai
formării:
–– Personalul de primă linie (mai ales personal nou sau personal care lucrează în structuri nou înființate) în servicii care vizează migranți în mod explicit;
–– Personalul de primă linie în servicii generale, de obicei localizat în districte sau cartiere, incluzând
servicii sociale, servicii de suport pentru angajare, structuri de ordine publică, servicii de asistență
medicală;
–– Specialiștii angajați de organizații din sectorul terț care lucrează direct cu migranții;
–– Personalul municipalităților sau organizațiilor contractate cu responsabilități de conducere sau de
coordonare.
S-au făcut propuneri atât pentru instruirile separate furnizate fiecăreia dintre categoriile de mai sus (sau
pentru unele dintre ele), cât și pentru cursuri comune în scopul de a facilita schimburile între egali și
pentru a stimula cooperarea ulterioară după formare. Ambele opțiuni au sens și curriculumul de formare
va fi dezvoltat pentru a permite alegerea oricăreia dintre aceste opțiuni.
Există un larg consens între majoritatea celor care au fost consultați în ceea ce privește mai multe subiecte de instruire, dar există și subiecte care corespund unor nevoi specifice doar unora dintre orașe.
Prin urmare, curriculumul de formare va fi elaborat pentru a include câteva subiecte principale și un set
de subiecte opționale din care să aleagă, în funcție de nevoile specifice fiecărui oraș și de profilul personalului desemnat să participe la formare.
Analiza nevoilor de instruire formulate permite identificarea a cinci teme majore, primele două obligatorii,
iar celelalte trei rămase la alegerea reprezentanților locali:
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1.
2.
3.
4.
5.

Înțelegerea migrației
Dezvoltarea competențelor interculturale
Interacțiunea cu migranții
Interacțiunea cu comunitatea locală
Probleme de administrare

Două subiecte transversale pot fi apoi abordate în toate modulele programului de formare: bune practici
din alte țări și reflecțiea asupra valorilor și atitudinilor.
Următoarea diagramă ilustrează structura propusă a curriculumului:

ÎNȚELEGEREA
MIGRAȚIEI

PROBLEME DE
MANAGEMENT

COMPETENȚĂ
INTERCULTURALĂ

CAPACITATE
LOCALĂ
ÎMBUNĂTĂȚITĂ

INTERACȚIUNE
CU
COMUNITATEA
LOCALĂ

INTERACȚIUNE
CU MIGRANȚI

Mai precis, elementele rezultate din analiza datelor care ar trebui luate în considerare pentru dezvoltarea
Curriculum-ului de Formare cu privire la fiecare dintre subiectele principale sunt:
Înțelegerea migrației
––
––
––
––

informații privind țările de origine (geografice, istorice, sociale, politice etc.)
factori determinanți
înțelegerea itinerarului migrației și a problemelor legate de traficul de persoane
probleme emoționale, traume și adaptabilitate

Dezvoltarea competențelor interculturale
––
––
––
––

comunicare interculturală
înțelegerea diferențelor culturale și empatia
atitudini care favorizează o interacțiune interculturală eficientă
gestionarea conflictelor interculturale
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Interacțiunea cu migranții
––
––
––
––

cooperarea cu mediatorii interculturali
lucrul cu migranții în situații dificile
modalități de evaluare și consultare a migranților
susținerea unor căi de integrare eficiente și sensibile din punct de vedere cultural

Interacțiunea cu comunitatea locală
––
––
––
––

implicarea în comunitatea locală și mobilizarea sprijinului local
comunicarea publică și combaterea manipulării xenofobe
campanii de sensibilizare a publicului și programe comunitare educaționale
cooperarea cu grupurile și organizațiile comunitare

Probleme de administrație
––
––
––
––
––

cooperarea, coordonarea transsectorială
gestionarea și proiectarea ghișeelor unice
gestionarea ciclului de implementare a proiectelor
gestionarea personalului și a voluntarilor
sprijin reciproc, supraveghere, instruire

Pentru ultima categorie de subiecte, care poate reprezenta, de fapt, tema unei formări separate, este
necesară o distincție între cunoștințele generale și abilitățile legate de subtemele de mai sus și elementele specifice legate de activitatea de integrare a migranților. Solicitările formulate în acest sens de
către participanții la studiu se referă în mare măsură la învățarea modului în care colegii din alte orașe
abordează aceste probleme și pot fi, prin urmare, menționate prin exemple de bune practici și prin alte
activități planificate: evaluări reciproce, vizite de studiu și shadowing la locul de muncă. Cu toate acestea, relativ în fruntea listei celor consultați în acest studiu a fost învățarea aprofundată despre conceptul
de ghișeu unic și posibilitatea de a reflecta asupra modului în care ar putea fi consolidată cooperarea și
coordonarea intersectorială la nivel local și reprezintă subiecte care trebuie luate în considerare.
În ce măsură vor fi abordate diferite subiecte în fiecare oraș, trebuie să fie decis de comun acord cu
părțile interesate locale. Cele șapte subiecte menționate inițial în propunerea de proiect, toate considerate utile de o municipalitate sau de alta dintre cele implicate, sunt incluse complet în lista de mai sus,
dar sunt puse într-un cadru nou.
Pentru a permite un răspuns eficient la nevoile specifice ale municipalităților, este important ca, pentru
fiecare teme și subteme, să se recomande metode și activități alternative. Informațiile despre contextul
din țările de origine ar trebui să fie formulate astfel încât să evite datele care riscă să devină rapid depășite și să însoțească informațiile cu prezentarea mai multor surse fiabile unde participanții la instruire pot
căuta ulterior informații actualizate.
Pentru a asigura transferul eficient al elementelor abordate în formare în acțiuni reale ale participanților
și de a contribui la îmbunătățirea cooperării dintre aceștia și între diferite organizații sau departamente
după cursurile de formare, curriculum-ul de formare ar trebui să includă, de asemenea, o sesiune dedicată monitorizării, dar și instrumentele și resursele recomandate pentru a fi utilizate de participanți după
formarea sub supravegherea unei persoane desemnate de la municipalitate.
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De asemenea, se recomandă să se exploreze împreună cu municipalitățile posibilitatea de a crea platforme online ușor de utilizat ca modalitate de acces la materiale de instruire, de a primi informații suplimentare care să completeze conținutul cursurilor de formare, inclusiv multe actualizări legale solicitate,
dar poate și materiale legate de părțile din curriculum care nu au fost alese pentru formarea față în față.
Cum în fiecare municipalitate personalul va beneficia de oportunitățile oferite de proiect de a participa
la schimburi de experiență (vizite de studiu, shadowing la locuri de muncă etc.), acest proces ar trebui
să fie legat de monitorizarea formării pentru a spori eficiența acesteia și impactul la nivel local. Curriculum-ul de formare ar trebui să includă, de asemenea, mecanisme, instrumente și proceduri adecvate
pentru monitorizare și evaluare și să încurajeze părțile locale interesate (cei care au participat la formare,
cei implicați în schimburi de experiență și, eventual, alții) să se implice în activitățile de evaluare și participare.
Procesul de colectare a datelor pentru cercetare a confirmat de asemenea importanța traducerii tuturor
resurselor în limbile locale, dar și adaptarea acestora la contextul social, juridic și instituțional național și
local. Acest lucru ar trebui făcut cu grijă, de personal specializat, și pentru materialele de instruire.
Dacă se iau în considerare aceste elemente, există șanse semnificative ca procesul de formare și alte
tipuri de sprijin furnizate să nu răspundă doar nevoilor identificate, ci și să contribuie la creșterea capacității părților locale interesate de a furniza servicii eficiente și eficiente pentru Integrarea migranților.
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ANEXE

Această secțiune include principalele instrumente de cercetare utilizate în cercetare: chestionarul online,
modelul utilizat pentru colectarea datelor pentru profilurile orașelor și instrucțiunile și întrebările pentru
grupurile de evaluare.

SPRIJINAREA ACTIVĂ A INCLUZIUNII MIGRANȚILOR DEFAVORIZAȚI ÎN EUROPA
CHESTIONAR ONLINE PENTRU PERSONAL
Obiectivul definit în termeni de referință:
–– evaluarea nevoilor specifice de dezvoltare a capacităților furnizorilor de servicii la nivel local, cum
ar fi capacitățile personalului și analiza aranjamentelor operaționale și instituționale interne și interinstituționale, inclusiv furnizarea serviciilor integrate prin intermediul ghișeului unic și al altor
mijloace de trimitere și coordonare.
Introducere în chestionarul online
Acest chestionar online face parte dintr-un studiu realizat de Organizația Internațională pentru Migrație
în cadrul unui proiect având ca interes furnizarea de sprijin pentru municipalitățile din patru țări europene
(Austria, Italia, Polonia și România) pentru a-și îmbunătăți capacitatea de integrare socio-economică a
imigranților din țările din afara Uniunii Europene.
Răspunsurile pe care le furnizați vor fi confidențiale și vor fi utilizate exclusiv pentru elaborarea programelor de instruire și a altor măsuri de sprijin care vor fi furnizate municipalității dumneavoastră pentru a
spori eficiența muncii dumneavoastră cu imigranții din țările din afara UE care trăiesc în orașul dvs.
Chestionarul online
Numele persoanei care v-a furnizat link-ul către acest chestionar (pentru a ne asigura că numai răspunsurile persoanelor care au dreptul de a avea acces la chestionar sunt luate în considerare):
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Oraș:
Instituție / organizație:
Funcție:
Principalele responsabilități și activități:
Descrierea contactului cu imigranții din țările din afara UE (direct și indirect)
Enumerați principalele provocări întâmpinate în munca dumneavoastră cu imigranții. Dacă este cazul,
specificați categoriile de migranți implicați.
Descrieți un incident major legat de interacțiunea cu imigranții în munca dumneavoastră. Un incident
major este o situație concretă care a fost o provocare pentru munca dumneavoastră sau pentru dumneavoastră personal și care v-a făcut să reflectați asupra tipului de reacție pe care l-ați avut și/sau asupra modificărilor necesare în viitor.
Ați participat la cursuri de formare privind comunicarea interculturală și migrația? Da/Nu
Dacă da, vă rugăm să precizați perioada, furnizorul și elementele pe care le-ați găsit cele mai relevante.
Dacă nu, credeți că o astfel de pregătire v-ar fi utilă?
Ați participat la alte tipuri de cursuri pe care le considerați utile pentru munca pe care o faceți cu imigranții? Dacă da, vă rugăm să explicați.
Evaluați cât de utile sunt următoarele teme de instruire pentru dumneavoastră ( alegând dintre următoarele opțiuni: nu este deloc utilă, puțin utilă, utilă, foarte utilă)
––
––
––
––
––
––
––

înțelegerea proceselor actuale de migrare
sursele vulnerabilității migranților la sosire și în timpul etapei de primire
identificarea nevoilor migranților defavorizați
practici bune în conceperea și furnizarea de servicii sociale și de ocupare a forței de muncă incluzive
promovarea participării civice active la nivel local
rolul pe care îl au diferiți actori la nivel local în facilitarea integrării socio-economice a imigranților
implicarea comunității locale în abordarea preocupărilor posibile legate de migrație

Specificați alte teme de instruire care considerați că vor răspunde nevoilor dumneavoastră:
Alte nevoi de susținere în munca dumneavoastră, întrebări și sugestii:
Încercuiți cifra corespunzătoare opiniei dvs., având în vedere că 1 = Nu sunt de acord deloc și 7 = Sunt
total de acord.
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1.

Imigranții ar trebui să-și păstreze propriul patrimoniu și o anumită cultură, adoptând
în același timp cultura țării gazdă.

1 2 3 4 5 6 7

2.

Indiferent dacă imigranții își păstrează patrimoniul cultural sau adoptă cultura țării
gazdă, nu are nicio importanță pentru că fiecare persoană este liberă să adopte
cultura pe care și-o alege.

1 2 3 4 5 6 7

3.

Imigranții ar trebui să renunțe la cultura lor de origine pentru a adopta cultura țării
gazdă.

1 2 3 4 5 6 7

4.

Imigranții își pot păstra cultura atâta timp cât nu o amestecă cu cea a majorității.

1 2 3 4 5 6 7

5.

Imigranții nu ar trebui să își păstreze cultura și nici să adopte cultura majoritară, deoarece, în orice caz, ar trebui să existe mai puțini imigranți în țara noastră.

1 2 3 4 5 6 7

6.

Atunci când un loc de muncă este disponibil, angajatorii ar trebui să refuze întotdeauna să angajeze candidați imigranți.

1 2 3 4 5 6 7

7.

Atunci când un loc de muncă este disponibil, angajatorii ar trebui să angajeze candidați imigranți numai dacă aceștia din urmă respectă obiceiurile de lucru general
acceptate.

1 2 3 4 5 6 7

8.

Când este disponibil un loc de muncă, trebuie luate în considerare numai meritele
individuale ale candidatului.

1 2 3 4 5 6 7

9.

Atunci când un loc de muncă este disponibil, ar trebui să fie la fel de probabil ca
angajatorii să angajeze un imigrant care este rezident al țării gazdă indiferent de obiceiurile culturale ale imigranților.

1 2 3 4 5 6 7

10.

Anumite domenii de locuri de muncă ar trebui rezervate doar pentru candidații din
țările gazdă, în timp ce alte domenii de activitate ar trebui rezervate strict pentru
candidații imigranți.

1 2 3 4 5 6 7

11.

Imigranții ar trebui să se căsătorească numai cu membrii propriei comunități și nu cu
localnicii.

1 2 3 4 5 6 7

12.

Imigranții pot să se căsătorească cu imigranți sau cu localnici, atât timp cât moștenirea culturală a fiecărui soț este respectată.

1 2 3 4 5 6 7

13.

Imigranții ar trebui să se căsătorească numai cu localnicii și să adopte cultura țării
gazdă.

1 2 3 4 5 6 7

14.

Imigranții nu ar trebui să se căsătorească nici cu imigranți, nici cu localnici, fiind în țară
doar temporar pentru muncă sau siguranță.

1 2 3 4 5 6 7

15.

Originea culturală a persoanei cu care se căsătoresc imigranții este irelevantă, deoarece contează doar caracteristicile individuale ale soților.

1 2 3 4 5 6 7

16.

Imigranții ar trebui să locuiască într-un cartier separat.

1 2 3 4 5 6 7

17.

Imigranții și localnicii ar trebui să locuiască în același cartier.

1 2 3 4 5 6 7

18.

Imigranții ar trebui să locuiască în același cartier cu localnicii numai dacă se comportă
ca localnicii.

1 2 3 4 5 6 7

19.

Ar trebui să fie mai puțini imigranți care trăiesc în orașul nostru, indiferent de cartier.

1 2 3 4 5 6 7

20.

În ce cartier decid imigranții să locuiască nu contează, ce contează sunt caracteristicile lor personale.

1 2 3 4 5 6 7
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SPRIJINAREA ACTIVĂ A INCLUZIUNII MIGRANȚILOR DEFAVORIZAȚI ÎN EUROPA
DATELE DIN PROFILUL ORAȘULUI
Obiectivul definit în termeni de refetință:
–– cadrul politicii și practicilor locale pentru asigurarea incluziunii socio-economice și a serviciilor administrative pentru resortisanții și refugiații dezavantajați din anumite municipalități locale, inclusiv
o cartografiere a furnizorilor de servicii guvernamentali și non-guvernamentali și cadrele relevante
de coordonare / cooperare orizontale și verticale;
–– evaluarea nevoilor specifice de dezvoltare a capacităților furnizorilor de servicii la nivelul local,
cum ar fi capacitățile personalului și analiza aranjamentelor operaționale și instituționale interne și
interinstituționale, inclusiv furnizarea de servicii integrate prin intermediul ghișeului unic-și al altor
mijloace de trimitere și coordonare.
Datele solicitate
1.

Resortisanții țărilor terțe care au reședința în oraș
––
––
––
––
––
––

2.

Localizarea resortisanților țărilor terțe, a refugiaților și a solicitanților de azil în oraș
(bifați tot ce se aplică și indicați numărul aproximativ, dacă este disponibil):
––
––
––
––
––

3.

Numărul resortisanților țărilor terțe înregistrați ca rezidenți ai orașului
Numărul de resortisanți ai țărilor terțe înregistrați ca beneficiari ai serviciilor sociale
Numărul de persoane care au statut de refugiat sau beneficiar al protecției internaționale
Numărul solicitanților de azil înregistrați
Primele trei țări de origine
Dacă este posibil, pentru datele de mai sus, o împărțire după sex, minori / adulți și orice alte informații disponibile

Răspândiți în diferite cartiere ale orașului
Segregați parțial în unele zone
Zone complet separate
Tabăra de refugiați controlată de autorități
Tabăra informală de refugiați sau tabăra de romi
Serviciile sociale

	Descrierea serviciilor, departamentelor, responsabilităților, a principalelor activități, a personalului,
precizând numărul membrilor personalului care se află în contact direct cu beneficiarii (la birou /
pe teren).
4.

Măsuri specifice în cadrul autorităților locale care vizează imigranții

	De exemplu, structurile municipale axate pe integrarea imigranților (unitate/departament/ birou),
personal specializat, inclusiv angajarea de mediatori interculturali, politici specifice, servicii integrate pentru imigranți, ghișeu unic.
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5.

Cooperarea cu alte părți interesate

	Descrieți pentru fiecare dintre structurile de dedesubt principalele activități care vizează resortisanții țărilor terțe/ imigranți și descrieți cooperarea acestora cu municipalitatea și cu alte părți
interesate
––
––
––
––
––
6.

Autoritățile de imigrare
Oficiile forței de muncă
ONG-uri (specificați numele și site-ul web)
Sindicate
Altele (specificați)
Proiecte (locale și internaționale)

	Descrieți principalele proiecte implementate la nivel local în ultimii 3 ani și care urmăreau să sprijine
integrarea socială a resortisanților țărilor terțe defavorizați, a refugiaților și a solicitanților de azil.
	Specificați pentru fiecare proiect
––
––
––
––
––
––
––
7.

titlul proiectului
sursa (sursele) de finanțare
părțile interesate implicate și rolurile acestora
perioada de implementare a proiectului
obiectivele principale
principalele rezultate (rezultate și consecințe)
comentarii și lecții învățate
Cercetare

	Prezentați pe scurt sau indicați un link către orice cercetări privind integrarea imigranților la nivel
local, inclusiv studii cantitative și calitative, rapoarte de evaluare externă etc.
8.

Instruirea personalului

	A existat o instruire furnizată personalului care are contact direct cu imigranții de către municipalitate sau de către alte părți interesate? Dacă da, prezentați pe scurt temele principale abordate la
cursurile de formare.
9.

Nevoi de dezvoltare a capacităților

	Descrieți alte nevoi percepute de municipalitate în ceea ce privește îmbunătățirea integrării socio-economice a imigranților la nivel local.
10.

Anexe

Orice alte informații importante referitoare la subiect

67

SPRIJINAREA ACTIVĂ A INCLUZIUNII MIGRANȚILOR DEFAVORIZAȚI ÎN EUROPA
GHIDURI PENTRU DESFĂȘURAREA GRUPURILOR DE EVALUARE
CU PERSONALUL MUNICIPALITĂȚILOR ȚINTĂ ȘI A ALTOR PĂRȚI INTERESATE
Introducere: Focus-grupul este o metodă de cercetare calitativă care ia forma unui interviu în grup, o
discuție mediată, ghidată de o serie de întrebări pe un subiect specific. Mai jos sunt câteva instrucțiuni
pentru mediatorul focus-grupului. Informațiile colectate prin intermediul focus-grupurilor ar trebui să fie
considerate complementare datelor obținute prin celelalte instrumente incluse în planul de cercetare (în
principal chestionare online și analiza documentelor).
Durata focus-grupului: 90 - 120 de minute
Numărul de participanți
Numărul recomandat de participanți la focus-grup este între 6-12 (în mod ideal, între 8 și 10) pentru
a asigura o bună interacțiune și dinamică a grupului și pentru a permite tuturor să aibă timp suficient
pentru a-și exprima opiniile. Din experiențele anterioare, în majoritatea cazurilor ar trebui să existe aproximativ 10 - 12 confirmări pentru minim 8 participanți efectivi ai focus-grupului, chiar și într-un cadru
controlat cum ar fi administrația publică.
Profilul participanților
Focus-grupul principal constă în personalul serviciilor sociale ale municipalităților care se află în contact
direct cu imigranții. Aceștia ar trebui să reprezinte între jumătate și două treimi din participanți.
Este important să se asigure un anumit grad de diversitate în cadrul grupului. În acest fel, participanții
vor fi mai stimulați unul de celălalt, iar discuția va oferi o varietate mai mare de perspective și va aborda
probleme mai complexe decât un grup omogen. Acest lucru poate fi obținut prin implicarea participanților din diferite departamente sau unități, precum și prin implicarea participanților cu funcții de conducere
medie și a altor actori locali care au activități legate de integrarea imigranților. Dacă există ONG-uri care
lucrează pe această temă, prezența lor ar putea fi deosebit de valoroasă. Cu toate acestea, dacă există
un conflict cunoscut între un ONG și municipalitate, acest lucru ar putea să împiedice grav șansele de
a menține discuția pe drumul cel bun și ar trebui evitat.
Organizarea focus-grupului
Cea mai eficientă modalitate de a organiza grupul de discuții este cu sprijinul unei persoane locale de
contact din municipalitate. Această persoană ar trebui să fie rugată să asigure prezența participanților, inclusiv a celor din alte instituții sau din partea ONG-urilor și să pregătească o sală de ședințe.
Cea mai bună sală este o cameră în care participanții pot sta într-un cerc și se pot vedea bine, fără
bariere fizice, cu iluminare adecvată și izolată vizual și audio de mediul înconjurător. Având o masă
mare în mijlocul camerei, un aranjament ca într-o clasă tradițională sau un spațiu prea mic sau prea
mare, este posibil să nu genereze dinamica dorită pentru interacțiunile de grup. De asemenea, dacă
oamenii din afară pot vedea ce se întâmplă în cameră sau dacă pot auzi ce se discută, participanții
s-ar putea simți reticenți să își împărtășească opiniile lor. Importanța egală acordată opiniei tuturor
participanților ar trebui să se reflecte în aranjamentul camerei: toți participanții trebuie să aibă scaune
la fel și cu o poziționare similară în cameră.
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Când sunt invitați participanții prin intermediul persoanei de contact din municipalitate este important să
se asigure că participanții sunt informați în prealabil cu privire la durata focus-grupului, despre faptul că
prezența acestora este necesară pe întreaga durată și că li se va cere să împărtășească opinii personale
într-o manieră deschisă și că opiniile furnizate vor rămâne confidențiale și nu vor implica oficial instituțiile
sau organizațiile lor.
Deschidere și introducere
Moderatorul trebuie să se asigure că toți participanții invitați sunt prezenți și stau într-un cerc. După ce
s-a prezentat și le-a reamintit scopul discuției, menționând rolul OIM și contextul proiectului, moderatorul prezintă regulile pentru desfășurarea focus-grupului, subliniind următoarele elemente:
–– Confidențialitatea informațiilor furnizate. Discuția este înregistrată (numai audio), dar materialul înregistrat va fi utilizat doar pentru elaborarea raportului și nu va fi făcut public; Deși în raport vor fi posibile
citate din declarațiile participanților, nu va exista nici o modalitate de a identifica persoana care a făcut
o declarație anume, iar numele participanților nu vor fi făcute publice;
–– Discuția va fi de aproximativ 90 de minute, cu posibilitatea extinderii acesteia la două ore, dacă acest
lucru este necesar pentru a permite participanților să își exprime opiniile;
–– Toți participanții ar trebui să se asculte cu respect, dar sunt încurajați să formuleze comentarii cu privire la ceea ce spun ceilalți. Intervențiile și întreruperile sunt posibile. Dezacordul sau opiniile diferite cu
privire la un anumit subiect sunt normale și toate opiniile vor fi notate, inclusiv cele minoritare;
–– Participanții vorbesc tare și clar, unul câte unul;
–– Din cauza timpului limitat, moderatorul va întrerupe participanții în cazul îndepărtării de la subiect și va
menține conversația aproape de ideea principală;
–– Participanții își exprimă opiniile și dorințele personale într-un mod care să nu dăuneze sau să îi
afecteze în mod negativ pe ceilalți. Deși discuția se va referi la viața profesională și la mediul de
lucru, sunt binevenite opiniile personale bazate pe experiențele în afara locului de muncă. În timpul
interacțiunilor din grup, participanții vor fi tratați de moderator cu respect și este de asteptat să se
trateze reciproc în același mod, în ciuda funcțiilor mai mari sau mai mici pe care le-ar putea avea în
ierarhia instituției.
Când toți au convenit să respecte aceste principii și reguli, moderatorul trece la următoarea parte a
sesiunii de focus-grup.
Prezentarea participanților: Moderatorul deschide discuția, dând cuvântul fiecărui participant pentru o
scurtă prezentare. Acest lucru este util în special dacă participanții nu s-au mai întâlnit (unii dintre ei pot
fi din alte departamente sau din cadrul altor părți interesate locale), dar este oricum util, deoarece cel
mai probabil este prima dată când se întâlnesc cu moderatorul.
Moderatorul ar putea fi nevoit să acorde atenție specială echilibrării relațiilor de putere și să îi încurajeze
pe unii participanți să vorbească și să se asigure că toți au timp să intervină. Ar putea fi necesar să se
adapteze formularea întrebărilor pentru a se asigura că acestea sunt bine înțelese și de către toți participanții la focus-grup.
Ar putea fi necesar să se facă o serie de observații introductive cu privire la terminologia utilizată: migranți / imigranți / străini / resortisanți ai țărilor terțe / imigranți din țările din afara UE. Alegeți terminologia
care este cea mai clară și mai convenabilă pentru participanți. Termenul imigranți va fi folosit mai jos ca
exemplu.
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Discuția focus-grupului
Moderatorul va aborda următoarele întrebări (o listă tipărită a întrebărilor ar putea ajuta):
1. În primul rând, aș dori să aflu care este tipul de interacțiune pe care o aveți cu imigranții ca parte
a activităților profesionale (interacțiunea poate fi directă sau indirectă)?
2. Împărtășiți experiențe despre interacțiunile dumneavoastră. Cum au loc de obicei?
3. Ați întâmpinat provocări legate de furnizarea de servicii imigranților? Dați exemple de situații concrete și descrieți cine a fost implicat și ce s-a întâmplat.
4. Care este părerea dumneavoastră despre cooperarea dintre serviciile municipalității în furnizarea
de servicii imigranților? Dar despre cooperarea dintre instituții și între instituții și ONG-uri? Există
ceva ce credeți că ar trebui să fie schimbat? Să analizăm mai exact cooperarea dintre serviciile
sociale și serviciile care oferă sprijin pentru ocuparea forței de muncă (inclusiv pentru liber profesioniști). Cum functioneazã? Cum ar putea fi îmbunătățită?
5. Instituția/ departamentul / unitatea / organizația dumneavoastră organizează consultări cu reprezentanții imigranților (de exemplu, ONG-uri ale migranților) sau solicită păreri de la imigranți cu
privire la serviciile furnizate? Dacă da, cum funcționează și care sunt rezultatele principale ale
consultării. Dacă nu, credeți că astfel de consultări ar trebui organizate? De ce? Cum? Care sunt
obstacolele? Ce ar putea facilita procesul?
6. Printre strategiile recomandate la nivel european se numără înființarea ghișeului unic [explicați
conceptul dacă este necesar] și angajarea unor mediatori interculturali care provin din medii de
migranți [explicați ideea dacă este necesar]. Ce părere aveți despre aceste strategii? Sunt folosite
/ ar putea fi folosite în municipalitatea dumneavostră? Care ar fi beneficiile? Ce riscuri trebuie să fie
prevenite? Ce ar fi necesar pentru a face aceste abordări eficiente în contextul dumneavoastră?
7. Să discutăm despre nevoile dumneavoastră de sprijin și de formare pentru a vă face munca mai
usoară și mai eficientă în ceea ce privește furnizarea de servicii imigranților. Vă simțiți încrezători în
ceea ce știți despre procesele de migrare care au dus la prezența imigranților în orașul dumneavoastră? Vă simțiți încrezători pe cunoaștințele dumneavoastră de legislație și proceduri pe care
trebuie să le aplicați atunci când le oferiți servicii imigranților? Există ceva care credeți că ar fi util
să învățați ca să vă ușurați și eficientizați munca? Cum credeți că puteți învăța cel mai bine aceste
lucruri (prin citirea documentelor, instruirea împreună cu colegii, instruirea într-un grup mixt, implicarea instituțiilor, ONG-urilor etc.), formarea online, vizita de studiu etc.)?
8. Ați fost implicați în proiecte care vizează în mod specific imigranții și accesul acestora la serviciile
sociale? Dacă da, vă rugăm să împărtășiți ce s-a făcut, ce s-a realizat și ce ați face într-un mod
diferit dacă ați începe proiectul din nou. Dacă nu, ce fel de proiecte credeți că ar fi utile în contextul dumneavoastră local? Cine ar trebui să le facă și cine ar trebui să fie implicat? Cum pot fi
transferate rezultatele proiectelor în practica de zi cu zi?
9. Considerați că măsurile și serviciile vizate sunt mai eficiente decât atenția acordată accesului
imigranților la serviciile de bază? De ce? Din această perspectivă, credeți că diferite categorii de
imigranți trebuie tratați diferit? De ce?
10. Mai este și altceva ce ați doriți să adăugați? Există vreo întrebare pe care ați fi dorit să o auziți și
nu a fost pusă?
11. Există vreun instrument/ o bună practică pe care o cunoașteți/ ați încercat-o într-un alt context/
sau în timpul unui curs de formare care credeți că ar putea îmbunătăți calitatea serviciului oferit
migranților de către municipalitatea dumneavoastra? Dacă da, vă rugăm să dați un exemplu.
Închiderea discuției: Moderatorul trebuie să ofere participanților ocazia de a pune întrebări (dacă au
vreuna). După aceea, moderatorul trebuie să le mulțumească pentru participare, să îi mulțumească
persoanei locale de contact pentru sprijin și să precizeze că raportul de cercetare le va fi dat și lor după
finalizare.
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NOTĂ: Ordinea sugerată a întrebărilor nu este obligatorie. Modificările și flexibilitatea în ordinea întrebărilor sunt permise. Este important să fie discutate toate întrebările și fiecare participant trebuie să aibă
posibilitatea de a-și exprima propriile opinii și de a împărtăși informații la fiecare întrebare. În cazul în
care participanții încep discuția pe o întrebare care nu a fost încă pusă, moderatorul nu va mai pune
acea întrebare.
Raportul
Discuția va fi înregistrată, dar este important ca moderatorul să facă o scurtă notă imediat după încheierea discuției cu ideile principale rezultate; evidențiază și scrie citate cheie care ar putea fi folosite în analize; scrie pe scurt impresiile lui/ei despre participanți - implicarea lor în discuție și reacțiile lor la anumite
subiecte, precum și orice alte elemente care nu sunt pot fi înțelese din înregistrare. Înregistrarea trebuie
transcrisă cât mai exact posibil într-un document, iar comentariile moderatorului trebuie adăugate la
începutul documentului sau pe linie cu o altă culoare.
.
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