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1. Introducere 
 

Acest raport reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetării calitative. Metodele de cercetare au fost:  

focus-group-uri, interviuri individuale, analiza literaturii de specialitate și identificarea metodelor de 

bune practici la nivel național și la nivelul țărilor partenere în cadrul proiectului: Austria, Grecia, 

Italia, Romania, Suedia.  Scopul acestuia este acela de a creiona o imagine clară și holistică de 

ansamblu, la nivel european,  privind integrarea migranților pe piața muncii și nevoile lor de formare 

în antreprenoriat. Acest raport conține două părți. În cadrul primei părți autorii au procedat la 

prezentarea contextului UE, cu referire la țările partenere în cadrul proiectului,  descrierea detaliată 

a cadrului politic, a structurii demografice și a actorilor principali, precum și la prezentarea 

exemplelor de bune practici din aceste țări. În a doua parte este prezentată, în detaliu, o sinteză a 

rezultatelor focus group-urilor, folosindu-se o perspectivă comparativă. 

Dezvoltarea și integrarea continuă a politicii europene referitoare la migrație rămâne o prioritate 

esențială pentru a face față provocărilor și a valorifica oportunitățile pe care migrația le reprezintă la 

nivel global. Integrarea resortisanților țărilor nemembre care trăiesc legal în statele membre ale UE a 

câștigat o importanță din ce în ce mai mare în agenda europeană din ultimii ani. Există o legătură 

puternică între politicile de integrare și migrație, deoarece integrarea reușită este necesară pentru 

maximizarea beneficiilor economice și sociale ale imigrării atât pentru persoane, cât și pentru 

societăți. Legislația UE oferă un cadru legal comun privind condițiile de intrare și ședere și un set 

comun de drepturi pentru anumite categorii de migranți (Eurostat, 2018). Ocuparea forței de muncă 

și antreprenoriatul sunt printre instrumentele cheie pentru o integrare reușită. Astfel, proiectul 

S.M.E își propune să contribuie la integrarea cu succes a migranților în țările reprezentate in cadrul 

proiectului, precum și în Europa, în general. Antreprenoriatul este considerat ca fiind un mecanism 

solid pentru capacitarea migranților din Europa, astfel încât UE s-a concentrat destul de mult pe 

problematica antreprenoriatului și învățarea acestuia (a se vedea ”Planul de acțiune antreprenorial 

2020” și ”Antreprenoriatul din UE și nu numai”). ”Planul de acțiune antreprenorial 2020” include 

două acțiuni care au ca grup țintă migranții. Acțiunile propuse de CE pentru creșterea ponderii 

migranților în UE sunt: 

• Îndepărtarea obstacolelor, de natură legislativă, pentru înființarea de întreprinderi de 

către antreprenorii care sunt migranți legali. Astfel de măsuri pot include luarea în 

considerare a inițiativelor migranților antreprenori, calificați, sau absolvenților imigranți ai 

unei instituții la nivel universitar european, dându-le permise de ședere permanente, care să 

le permită să înființeze o afacere în Europa, care poate fi extinsă, dacă sunt atinse obiective 

predefinite în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, cifra de afaceri sau creșterea de 

noi finanțări. 

• Facilitarea accesului la informații și contactului cu rețele pentru antreprenori migranți și 

potențiali antreprenori migranți, de exemplu, prin crearea de centre relevante de informare  

în zone dens populate de migranți. (CE, 2013, p. 32). 
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Din această perspectivă, acest proiect și, implicit, acest raport pot fi utilizate ca resurse importante 

nu numai pentru migranți, ci și pentru factorii de decizie și practicienii care lucrează în domeniul 

integrării, formării, inserției pe piața muncii a migranților, precum și formării antreprenoriale. 

1.1. Analiza contextului european cu referiri la țările participante 

în cadrul proiectului 
 

Europa a devenit destinația a milioane de oameni care ar dori să ducă o viață mai bună din cauza mai 

multor probleme precum războiul, sărăcia, conflictele interne, oportunitățile reduse de angajare  sau 

discriminarea. Astfel, Europa devine din ce în ce mai multicultural și mai diversificată. Conform 

ultimelor statistici, în Europa există 21,6 milioane de resortisanți, cetățeni ai unei țări terțe. Acest 

număr reprezintă 4,2% din populația UE-28. Mai ales în ultimii trei ani, țările UE s-au confruntat cu o 

provocare uriașă. În 2015 și 2016, peste 1,5 milioane de oameni au ajuns în țările UE. Figura 1 arată 

sosirea refugiaților în UE pe luni. Astfel cum se poate observa, datorită reglementărilor luate în 2016, 

numerele au scăzut brusc. 

Figura 1 Numărul sosirilor în Europa în perioada Ianuarie 2015-Iulie 2018 

 

Sursa: UNHCR, 2018 

Țările europene s-au confruntat cu acest tip de mișcări migratorii puternice de refugiați și migranți și 

în trecut, astfel încât fiecare țară și-a dezvoltat diferite instrumente de lucru privind integrarea 

cetățenilor din țări terțe care au ajuns în țările europene pentru a-și face o viață nouă. Astfel de 

instrumente au fost dezvoltate ținându-se cont de istoricul țărilor de destinație și sistemele sociale, 

economice și politice existente. Cu toate acestea, Uniunea Europeană (UE) prioritizează 

problematica integrării, folosind un cadru comun țărilor membre, care are ca izvor Tratatul de la 

Amsterdam din 1999. Tabelul 1 indică politicile UE privind integrarea cetățenilor din țările terțe. „De 

la semnarea Tratatului de la Lisabona în 2007, instituțiile europene și-au asumat mandatul de ‘a oferi 

stimulente și sprijin statelor membre în vederea promovării integrării cetățenilor din țările terțe.’ UE 

a stabilit totuși priorități periodice și obiective care să impulsioneze politicile UE, propunerile 

legislative și oportunitățile de finanțare începând cu Tratatul de la Amsterdam din 1999. Principiile 

de bază comune din 2004 reprezintă o altă etapă fundamentală, întrucât au ghidat și continuă să 

ghideze majoritatea acțiunilor UE în domeniul integrării ”(Eurostat, 2018). 
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Tabelul 1 Cronologia politicilor UE privind integrarea resortisanților din țări terțe 

 

1999-2004: Geneza unei politici comune 
 
Odată cu Tratatul de la Amsterdam, integrarea migranților din țările non-UE a fost afectată de 
politicile UE pentru prima dată. Adoptat în anul 1997, tratatul a intrat în vigoare în anul 1999. De 
atunci, UE a avut posibilitatea luării unor măsuri adecvate pentru a combate discriminarea, inclusiv 
cea bazată pe apartenența rasială sau etnică, la o anumită religie sau credință. De asemenea, UE are 
astfel pârghiile necesare dezvoltării unei politici comune de imigrație, ghidate, până în 2004, de așa-
numitul Program Tampere. Scopul acestei politici a fost acela de a asigura, în cadrul țărilor membre, 
drepturi și obligații comparabile cu cele ale cetățenilor UE pentru cetățenii țărilor terțe care devin  
resortisanți UE. 
 

2005 - 2010: Schimb de cunoștințe 
 
Până în anul 2010, Agenda comună pentru integrare, prezentată de Comisie în anul 2005, a fost 
documentul de strategie care oferea cadrul necesar implementării politicilor de integrare a UE. 
Acesta conține o serie de mecanisme și instrumente de sprijin ale UE pentru promovarea integrării și 
facilitarea schimburilor între actorii integrării. 
 

2011-2015: Finanțare pentru integrare 
 
Înainte de Planul de acțiune 2016-2017, problemele de integrare a migranților au fost ghidate de 
Agenda Europeană pentru Integrarea resortisanților din țări terțe, adoptată în iulie 2011. Agenda, 
care a cuprins perioada 2011-2015, s-a concentrat pe creșterea economică și socială , participarea 
culturală și politică a migranților și combaterea discriminării, cu accent pe acțiunile locale. De 
asemenea, a explorat măsurile existente de dinainte de sosire și rolul țărilor de origine în integrare. 
Multitudinea posibilităților de finanțare puse la dispoziție este o altă moștenire majoră a acestei 
perioade. 
 

2016 - prezent: Abordarea holistică 
 
Planul de acțiune din Iunie 2016 privind integrarea cetățenilor țărilor terțe este cel mai recent 
document de stabilire a obiectivelor publicat de Comisia Europeană. Acesta oferă un cadru complet 
pentru a sprijini eforturile statelor membre în elaborarea și consolidarea politicilor lor de integrare și 
descrie măsuri concrete pe care Comisia le va implementa în acest sens. 
 

Sursa: Site-ul European pentru Integrare (2018) 

Chiar dacă UE a dezvoltat un cadru cuprinzător pentru vizarea problemelor legate de migrație și 

integrare, există un dezechilibru mare în ceea ce privește respectarea reglementărilor UE la nivel 

național și regional. Indicele politicii pentru migrație (2014) prezintă o imagine fiabilă a integrării în 

UE și prezintă 167 de indicatori politici care au fost dezvoltați pentru a crea o imagine vastă și 

multidimensională a oportunităților pe care migranții le au privind participarea în societate în opt 

domenii de politică: mobilitatea pieței forței de muncă, educația , participare politică, acces la  
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naționalitate, reunificare familială, sănătate, reședință permanentă și anti-discriminare. Acesta oferă 

un instrument util pentru a evalua și compara măsurile luate de guvernele statelor membre privind 

promovarea integrării migranților în toate țările analizate. Figura 2 prezintă țările UE în funcție de 

scorul final calculat pe baza celor opt indicatori. 

Figura 2 Indicele de integrare a migranților în țările UE, 2014 

 

  

Sursa: Site-ul Indexului Politicii de Integrare a Migranților, 2014. 

Când contextele naționale sunt examinate îndeaproape, în cazul politicilor existente în țările 

participante în cadrul proiectului, Austria, Grecia, Italia, România și Suedia, se observă strategii 

diferite pentru probleme similare. 

Austria nu a fost în mod tradițional o  „țară de destinație pentru migranți” ci a găzduit, 

preponderent, „lucrătorii oaspeți” începând din anii ’60. Cu toate acestea, recent, Austria a devenit, 

de asemenea, o țară de destinație și de tranzit pentru refugiați și solicitanți de azil. După criza 

refugiaților din 2015 și 2016, au fost, de asemenea, câteva modificări în ceea ce privește legislația 

privind regimul juridic al străinilor. Aceste legi și reglementări au vizat, pe de o parte, dezvoltarea 

unui sistem nou și mai bun de control, ca răspuns la schimbarea fluxului de solicitanți de azil și, pe de 

altă parte, să aducă câteva reglementări centrale privind integrarea migranților și refugiaților din 

Austria. (Rutz, 2018). Ultimul act normativ în acest domeniu este Legea integrării care a fost 

aprobată în iunie 2017. Aceasta introduce cursuri obligatorii de limba germană, precum și cursuri de 
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valori. Planul național de acțiune (PNA) pentru integrare a reunit pentru prima dată toate politicile 

de integrare ale guvernelor provinciale, ale autorităților locale, orașelor și partenerilor sociali. 

Guvernul austriac este conștient de faptul că integrarea se poate realiza prin cooperarea tuturor 

părților interesate la toate nivelurile. Planul de acțiune este rezultatul unui proces cuprinzător de 

lucru, care include - pe lângă ministerele federale implicate - toate statele, asociațiile autorităților 

locale austriece și federația industriei și organizațiilor din societatea civilă. În paralel, au fost purtate 

discuții cu privire la posibilitățile individuale de acțiune, cu 150 de experți naționali și internaționali, 

cu organizația pentru migranți și cu cetățeni ( https://www.bmeia.gv.at ). 

Italia este unul dintre punctele de intrare a refugiaților în Europa, în special pentru trecerile ilegale 

dinspre Africa, fiind atât o țară de tranzit, cât și o țară de destinație pentru refugiați. Astfel, numărul 

refugiaților pe care trebuie să îl gestioneze este destul de mare. În ceea ce privește cadrul legal, în 

special după fluxul 2015-2016, au existat noi reglementări și scheme de finanțare atât la nivel 

național, cât și regional. Integrarea se bazează pe modelul ”SPRAR”, care este mai mult bazat pe 

proiecte decât pe reglementări centralizate. Scopul politicilor recente este „să garanteze respectul 

cetățenilor străini migranți și al refugiaților prezenți pe teritoriul regional, promovând intervenții 

pentru primire, protecție și integrare” (S.M.E. Raportul național din Italia, p. 5). 

Grecia a fost și anterior o „țară pentru migranți”, datorită evoluțiilor politice din țările vecine, 

precum zona balcanică și URSS (SME Raportun național din Grecia, 2018, p. 3), și a avut unul dintre 

cele mai cruciale roluri în perioada 2015-2016 datorită faptului că este unul dintre principalele 

puncte de intrare în UE. Grecia a fost considerată în principal ca un punct de tranzit, un pas către alte 

țări europene (doar în 2015, dintre toți oamenii care au ajuns în UE, aproximativ 885.000 dintre ei au 

ajuns prin Grecia). Astfel, numărul refugiaților care doreau să stea și să se stabilească în Grecia a fost 

destul de mic. Numărul cererilor de azil indică clar acest lucru. Cu toate acestea, datorită evoluțiilor 

recente la nivel politic, cum ar fi Declarația UE-Turcia din martie 2016, care a urmărit să pună capăt 

fluxului de migrație neregulată din Turcia către UE și să o înlocuiască cu deplasări organizate, sigure 

și legale către Europa, solicitanții de azil sunt reținuți în centrele de primire și identificare (RIC) până 

la definirea statutului final. În prezent, 60.000 de persoane sunt prinse în Grecia și în Insule. Datorită 

acestor evoluții, numărul cererilor de azil a crescut, deoarece migranții au început să solicite azil în 

Grecia, din cauza timpului de așteptare îndelungat pentru luarea deciziilor cu privire la situația lor. 

Acest lucru aduce noi provocări pentru Grecia, deoarece acesta trebuie să se concentreze mai mult 

pe politici și măsuri integrative pentru a asigura integrarea cu succes a numărului tot mai mare de 

solicitanți de azil. A se vedea figura 3 pentru numărul de cereri de azil în țările UE și în cadrul țărilor 

partenere în proiect, în ultimii zece ani. 

Suedia a fost o țară de destinație populară, cu politici de integrare comparativ mai bune, cu accent 

pe evaluarea competențelor și recunoașterea calificărilor. Legea privind integrarea migranților din 

2009 a făcut posibil accesul ușor la educație, formare și piața forței de muncă pentru refugiați. De 

asemenea, au fost asigurate drepturi sociale egale pentru solicitanții de azil și pentru refugiați. Figura 

3 indică clar că Suedia a avut o popularitate din ce în ce mai mare datorită acestor politici favorabile 

migranților și solicitanților de azil. Cu toate acestea, „acest flux mare a fost urmat de o înăsprire 

substanțială a politicilor privind refugiații, iar fluxul către Suedia a fost radical redus” (Delmi, 2018). 

https://www.bmeia.gv.at/
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În acest moment, politicile de integrare a refugiaților se concentrează mai mult pe întoarcerea 

refugiaților în țările lor de origine sau relocarea acestora. 

Figura 3 Numărul de cereri de azil în UE28 și în țările partenere în cadrul proiectului 

 

 

România se numără printre țările participante la proiect cu cele mai mici niveluri de cereri de azil și 

cea mai mică populație migrantă. Este mai degrabă o țară de tranziție decât de destinație. „România 

și-a adaptat constant legislația și strategiile naționale pentru a răspunde pe deplin cerințelor și 

liniilor directoare ale Uniunii Europene” (S.M.E. Raport național din România, 2018, p. 4). Strategia 

națională pentru imigrație 2015-2020 are ca scop adaptarea politicilor naționale de integrare și 

asistență la standardele europene și promovarea migrației legale. Majoritatea activităților de 

integrare a căror beneficiari sunt migranți se bazează pe proiecte. La nivel național, „un instrument 

cheie în finanțarea proiectelor legate de integrarea migranților este reprezentat de fondurile UE 

(anterior Fondul european pentru integrarea resortisanților din țări terțe și Fondul european pentru 

refugiați și în prezent Fondul pentu azil, migratie și integrare) - AMIF) ”( S.M.E. Raport național din 

România, 2018, p. 4). Sistemul românesc de finanțare pentru activitățile de integrare este similar cu 

sistemul SPRAR italian. 

Analizele noastre la nivel național au relevat faptul că țările participante în cadrul proiectului au 

adoptat sistemele legislative și politice privind integrarea solicitanților de azil / refugiaților/ 

migranților în paralel cu problemele actuale din aceste domenii, în special sub îndrumarea UE. O 

imagine mai detaliată privind țările proiectului, Austria, Grecia, Italia, România și Suedia, în funcție 

de domeniile politice cheie ale indicelui de politici de integrare a migranților, poate fi văzută în figura 

4. Este clar vizibil din cadrul graficului faptul că Suedia se situează pe cel mai ridicat nivel în toate 

domeniile politice, nu numai în rândul țărilor de proiect, ci și în Europa. Acest lucru este prezentat, 

de asemenea, în raportul național suedez. Suedia este o țară foarte populară pentru refugiații și 
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solicitanții de azil din cauza politicilor de integrare care au succes. Cu precădere în ceea ce privește 

accesul și mobilitatea pe piața forței de muncă, Suedia este cu mult mai eficientă decât orice altă 

țară din proiect, în timp ce Grecia și România sunt, comparativ,  în urma altor țări ale proiectului. 

Figura 4 Indexul de politicilor de integrare a țărilor partenere în cadrul proiectului din principalele 

domenii de politici 

 

 

Sursa: Compilat de către cercetătorul din cadrul MIPEX, 2014. 

În ceea ce privește domeniul antreprenorial, UE și CE, ambele subliniază importanța 

antreprenoriatului pentru a readuce Europa la creștere și a crea noi locuri de muncă. Doar 37% 

dintre europeni ar dori să fie angajați pe cont propriu, comparativ cu 51% dintre oamenii din SUA și 

China. Unele dintre provocările care trebuie abordate includ: 

• educația ar trebui să ofere fundamentul potrivit pentru o carieră antreprenorială; 

• acces dificil la finanțe și piețe; 

• dificultăți în transferul afacerilor; 

• teama de sancțiuni „punitive” în caz de eșec; 

• proceduri administrative greoaie (CE, Promovarea antreprenoriatului, 2018) 
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CE a dezvoltat Planul de acțiune pentru Antreprenoriat 2020 pentru „creșterea potențialului 

antreprenorial al Europei, eliminarea obstacolelor existente și revoluționarea culturii 

antreprenoriatului în UE. Acest plan de acțiune urmărește să faciliteze deschiderea de noi afaceri și 

să creeze un mediu mult mai suportiv pentru ca antreprenorii existenți să prospere și să crească” 

(CE, site-ul antreprenorial, 2018). ”Planul de acțiune pentru antreprenoriat 2020” identifică trei 

domenii pentru intervenția imediată: 

1. educație și formare antreprenorială pentru a sprijini crearea și dezvoltarea afacerilor; 

2. eliminarea barierelor administrative existente și sprijinirea antreprenorilor în fazele cruciale ale 

ciclului de viață al unei afacerii; 

3. domnirea culturii antreprenoriatului în Europa și promovarea noii generații de antreprenori. 

Există o secțiune specială în planul dedicat antreprenorilor migranți. Aceasta subliniază contribuția 

esențială pe care antreprenorii migranți o pot aduce la creșterea durabilă și la ocuparea forței de 

muncă în Europa. Se menționează în Planul de acțiune că antreprenorii migranți înființează, în 

majoritatea cazurilor, micro companii și nu creează locuri de muncă pentru terțe persoane. 

„Populațiile de migranți calificați se confruntă adesea cu dificultăți de natură legală, locuri de muncă 

limitate pe piețele forței de muncă și oportunități de carieră care îi împing în sfera muncii 

independente. De asemenea, trebuie reținut faptul că unele țări terțe au o politică de migrație 

deosebit de atractivă pentru a facilita stabilirea antreprenorilor pe teritoriul lor.” (Planul de acțiune, 

2012, p. 24). Astfel, „Politicile naționale și europene ar trebui să ia în considerare și potențialul 

migranților calificați pentru crearea de afaceri și locuri de muncă. În special, măsurile de sprijin și 

inițiativele politice ar trebui să contribuie la atragerea potențialilor antreprenori talentați care își 

doresc să creeze companii globale cu sediul în Europa ”(Planul de acțiune, 2012, p. 24). 

În cadrul planului de acțiune, acțiunile din acest domeniu sunt listate după cum urmează: 

Comisia va: 

 propune inițiative politice care să atragă antreprenorii migranți și 

să faciliteze antreprenoriatul în rândul migranților deja prezenți în UE sau în rândul 

celor care sosesc în UE din alte motive decât înființarea de afaceri, bazându-se pe 

modelele de bune practici dezvoltate în statele membre, inclusiv de către 

autoritățile locale. 

 analiza oportunitatea de a propune legislația care vizează 

înlăturarea obstacolelor legale din calea înființării întreprinderilor și acordarea 

antreprenorilor imigranți, calificați, cu un permis stabil de ședere. 

Statele membre sunt invitate să: 

• elimine obstacolele legale pentru înființarea de întreprinderi de către 

antreprenorii care sunt migranți legali, cum ar fi luarea în considerare de inițiative 

dedicate migranților antreprenori, calificați, sau absolvenților imigranți ai unei 

instituții la nivel universitar european, dându-le permise de ședere stabile, care să le 
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permită să înființeze o afacere în Europa, care poate fi extinsă, dacă sunt atinse 

obiective predefinite în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, cifra de afaceri 

sau creșterea de noi finanțări. 

• facilitarea accesului la informații și la rețelele de colaborare pentru antreprenorii 

migranți și potențiali antreprenori migranți, de exemplu, creând centre de informare 

relevante în zone dens populate de migranți. 

La nivel național, în cadrul țărilor participante în acest proiect, au existat câteva inițiative care 

vizează antreprenorii migranți, cum ar fi în cazul Austriei (de exemplu, sprijin oferit migranților în 

limba maternă de către Agenția pentru Afaceri din Viena). Cu toate acestea, astfel de inițiative nu 

sunt cuprinzătoare. Rapoartele naționale nu menționează programe specifice sau politici naționale 

pentru antreprenoriat și formarea acestuia. Raportul Eurydice ”Antreprenoriatul în Europa, în 

domeniul Educație (2016)” subliniază faptul că, cu excepția Suediei, în niciuna dintre țările din 

proiect nu există un cadru sau o strategie națională care vizează în mod semnificativ educația 

antreprenorială. Printre țările proiectului, Grecia leagă antreprenoriatul de strategii din sfera 

educației, Austria se bazează pe strategii de învățare pe tot parcursul vieții, iar România pe strategii 

legate de dezvoltarea economică. Nu sunt disponibile date despre strategia din Italia (Eurydice, 

2010, p. 41-42). 

2.1.Structura demografică  
 

Conform datelor recente, populația zonei UE28 este de peste 512 milioane de persoane. În cadrul 

populației, cetățenii străini au constituit 7,5% din persoanele care locuiesc în statele membre ale UE 

la 1 ianuarie 2017. Figura 5 arată populația totală a țărilor din proiect. 

Figura 5 Populația țărilor participante în cadrul proiectului 

 

Sursa: Realizat de autor în baza datelor furnizate de Eurostat, 2018. 

 

 

Figura 6 Populația străinilor din fiecare țară 
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Sursa: Eurostat, 2018. 

În termeni absoluți, cel mai mare număr de non-resortisanți care locuiesc în statele membre UE la 1 

ianuarie 2017 s-au găsit în Germania (9,2 milioane de persoane), Regatul Unit (6,1 milioane), Italia 

(5,0 milioane), Franța (4,6 milioane) și Spania (4,4 milioane). Resortisanții străini din aceste cinci 

state membre au reprezentat în mod colectiv 76% din numărul total de străini care locuiesc în toate 

statele membre ale UE. În termeni relativi, statul membru al UE cu cea mai mare pondere a 

cetățenilor străini a fost Luxemburgul, în condițiile în care cetățenii reprezentau 48% din populația 

totală. O proporție mare de cetățeni străini (10% sau mai mult din populația rezidentă) a fost, de 

asemenea, observată în Cipru, Austria, Estonia, Letonia, Belgia, Irlanda, Malta și Germania. În 

schimb, cetățenii străini reprezentau mai puțin de 1% din populația resortisantă în Polonia și 

România (0,6% în ambele țări) și în Lituania (0,7%) (Eurostat, 2018). În Grecia, Italia și Suedia, 

procentul resortisanților din țări terțe este în jur de 3-5%. Dintre țările proiectului, Austria are cel 

mai mare număr de resortisanți, cetățeni ai țărilor terțe, chiar dacă are cea mai mică populație. 

România are cel mai scăzut nivel de resortisanți, cetățeni ai țărilor terțe. 

În 2016, cetățenii Ucrainei (589 mii beneficiari, sau 17,6% din numărul total al primelor permise de 

ședere eliberate în UE-28) au primit cel mai mare număr de permise de ședere înaintea cetățenilor 

din Siria (348 mii sau 10,4%) , Statele Unite (251 mii, sau 7,5%), India (198 mii sau 5,9%), China (196 

mii sau 5,8%) și Maroc (101 mii sau 3,0%). Aproximativ jumătate (50,1%) din toate permisele de 

ședere eliberate în UE-28 în 2016 au fost eliberate cetățenilor din aceste șase țări. 

Între 2015 și 2016 s-a înregistrat o creștere rapidă a numărului de permise de ședere în UE-28 care 

au fost eliberate cetățenilor din Filipine și Siria; în ambele cazuri creșterea a fost de trei ori mai mare. 

În termeni absoluti, numărul sirienilor cărora li s-au eliberat permise de ședere a crescut cu 235 mii 

între 2015 și 2016, în timp ce numărul de permise eliberate cetățenilor din Ucraina a crescut cu 89 

mii, iar un număr tot mai mare de permise suplimentare a fost, de asemenea, emis cetățenilor din 

Filipine (încă 67 mii) și India (încă 638 mii) (Eurostat, 2018). 
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A fost dificil să atingem orice alt caracter demografic al migranților și refugiaților la nivelul UE, cum 

ar fi nivelul de educație sau ocupația. Cu toate acestea, există date extinse despre activitățile lor de 

angajare. În 2017, rata de ocupare a forței de muncă, în UE-28, în rândul migranților născuți străini a 

fost de 67,1%, comparativ cu 73,0% în rândul populației native. Deși a scăzut în mod consecutiv timp 

de patru ani, rata șomajului UE-28 în rândul migranților născuți în afara UE a rămas mult mai mare 

decât rata șomajului în rândul populației native din 2017 (a se vedea figura 7 pentru tendința ratelor 

de șomaj din UE). 

Figura 7 Rata șomajului în Europa în funcție de țara de naștere și cetățenia 

 

 

Sursa: Eurostat, 2018 

În ceea ce privește angajarea pe cont propriu/antreprenoriatul, datele existente relevă următoarele 

aspect: „cetățenii nativi aveau mai multe șanse de a se angaja pe cont propriu decât migranții, în 

special decât migranții care erau cetățeni non-UE. În UE, aproape 20% dintre migranții născuți în 

afara UE au fost angajați temporari, comparativ cu 13% în cazul cetățenilor nativi. Mai mult de un 

sfert din forța de muncă din UE, născută în afara UE, a lucrat part-time, comparativ cu 18% din forța 

de muncă nativă ”(Eurostat, 2018). Figura 7 indică tendința activității independente în funcție de ani. 

Cetățenii din țări terțe au înregistrat cea mai mică rată de ocupare a forței de muncă independente 

în ultimul deceniu în comparație cu persoanele născute din UE și nativii, cu o tendință în creștere 

până în 2016. După 2016, se observă o scădere accentuată a ratelor de ocupare a forței de muncă în 

rândul ambelor categorii – cetățeni din țări terțe și cetățeni UE.  
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Figura 8 Dezvoltarea ponderii lucrătorilor independenți din totalul numărului de lucrători cu 

vârsta cuprinsă între 20-64 de ani, în UE-28 

 

 

Sursa: Eurostat, 2018 

În termeni absoluți, aproximativ 30,4 milioane de persoane active în câmpul muncii erau 

independente în UE-28 în 2017. Aproximativ 26,9 milioane dintre aceștia erau reprezentați de 

persoane născute cu calitatea de cetățeni nativ, în timp ce 3,5 milioane erau migranți (cu o pondere 

mai mare provenind din afara UE) . Italia avea 4,7 milioane de persoane active, reprezentând 15,4% 

din totalul lucrătorilor independenți din UE-28. 

 

Sursa: Spasova, Bouget, Ghailani & Vanhercke, 2017. 

Rata populației active în câmpul muncii, care lucrează independent și care face parte din categoria 

cetățenilor nativi, a fost de 14,2%, în timp ce rata migranților a fost mai mică, respectiv 12,7% 

migranți născuți într-un alt stat membru al UE și 12,4% migranți născuți în afara UE. Printre statele 

membre ale UE, cele mai mari cote în rândul migranților născuți în afara UE, care sunt lucrători 

independenți au fost înregistrate în Slovacia (36,5%), Cehia (34,5%), Ungaria (20,3%) și Malta (19,5%) 
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iar cu cele mai mici rate înregistrate au fost Suedia (8,1%), Estonia și Austria (ambele 8,0%) și Cipru 

(7,9%) (Eurostat, 2018). 

Comparând ratele de ocupare a forței independente de muncă în rândul populației autohtone și în 

rândul celei migrante, se poate constata faptul că a existat un model mixt în statele membre ale UE 

în 2017. Cea mai mare diferență a fost observată în Grecia, unde rata de ocupare a forței de muncă 

înregistrată pentru populația autohtonă a fost de 18,8. pp mai mare decât a fost pentru migranții 

născuți în afara UE, iar în Italia a fost de 9,6 pp. Figura 10 prezintă, de asemenea, diferențele dintre 

resortisanții țărilor terțe și nativii din punct de vedere al activității independente. 

Figura 10. Ponderea persoanelor care desfășoară activități independente, din numărul total al 

locurilor de muncă, pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, reprezentată în 

funcție de țara de naștere, 2017 

 

 

Sursa: Realizat de către autor, în baza datelor furnizate de către Eurostat, 2018 

Astfel cum sunt clar prezentate în datele existente, numărul resortisanților din țările terțe a crescut 

constant în UE, iar ponderea acestora pe piața muncii a crescut de asemenea. UE și unele țări terțe 

și-au adaptat cadrul politic și juridic la tendințele actuale. În timp ce UE se concentrează mai mult pe 

un cadru comprehensiv care vizează problemele legate de migrație și integrare, există un 

dezechilibru mare în ceea ce privește respectarea reglementărilor UE la nivel național și regional. 

Indicele politicii de integrare indică în mod clar diferențele semnificative între țări în anumite 

probleme precum educația și accesul pe piața muncii. Este important de menționat faptul că 

ideologia politică dominantă a guvernelor din țările partenere în cadrul proiectului definește 
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politicile de migrație și integrare; guvernele conservatoare de dreapta, din ce în ce mai puternice, au 

lucrat la întărirea reglementărilor pentru permisele de azil și de ședere. Unii refugiați se bucură de 

medii integrative și deschise, în timp ce alții trebuie să gestioneze probleme precum șomajul sau 

discriminarea. Conform statisticilor, este, de asemenea, o problemă importantă faptul că aceștia se 

confruntă cu șomajul, cu contracte de muncă având la bază doar o normă parțială și cu angajare 

temporară, în rate semnificativ mai mari decât persoanele născute în țările respective și chiar 

persoanele din UE. În ceea ce privește munca independentă, ponderea resortisanților țărilor terțe 

este destul de mică, iar diferența dintre ponderea autohtonilor și cea a migranților este destul de 

mare în unele țări, cum ar fi Grecia și Italia, iar în alte țări, numărul lucrătorilor independenți este, în 

general, destul de mic. Astfel, aceste variabile politice și socio-economice trebuie luate în 

considerare în timpul pregătirii instruirii pentru antreprenorii migranți. 

2.2. Necesități de formare a migranților din țările participante la proiect 
 

Problemele nivelului de calificare, supracalificarea și recunoașterea, respectiv validarea diplomelor 

obținute anterior sunt cruciale pentru înțelegerea și satisfacerea nevoilor de formare a migranților. 

O pondere semnificativă a resortisanților proveniți din țările terțe nu au abilități de bază. „În 

Uniunea Europeană, în 2013, o mare parte dintre resortisanții țărilor terțe au fost slab educați (47%), 

comparativ cu unu din patru cetățeni din țările gazdă. Doar unu din cinci a absolvit un nivel de 

învățământ superior, comparativ cu mai mult de unu din patru cetățeni ai țărilor gazdă și cetățeni ai 

UE” (OCDE, 2015, p. 318). Conform studiului PIAAC care măsoară nivelul de alfabetizare și abilitățile 

tehnologice ale adulților, cetățenii țărilor terțe, resortisanți în Europa, au un scor semnificativ mai 

mic decât cetățenii autohtoni (a se vedea figura 11). În unele țări, cum ar fi Belgia și Italia, nu au 

putut atinge primul nivel de bază. 

Figura 11 Scoruri medii de alfabetizare în funcție de locul de naștere, în rândul populației cu 

vârsta cuprinsă între 16-64 ani, 2012 

 

Sursa: OECD, 2015, p. 339 
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Pe de altă parte, „resortisanții, cetățeni ai unor țări terțe, cu studii superioare au probleme mai mari 

să-și găsească un loc de muncă decât cetățenii UE. Rata medie de supra-calificare a lucrătorilor din 

țări terțe este de 44%, comparativ cu 20% în rândul cetățenilor din țările gazdă. Aceasta este în 

proporție de 80% în Italia și Grecia ”(OCDE, 2015, p. 318). Figura 12 prezintă situația destul de bine în 

țările UE și în funcție de sex. Numărul femeilor supracalificate, care lucrează, este mult mai mare 

decât numărul bărbaților. 

Printre țările prezentului proiect, supra-calificarea este o problemă proeminentă în special în Italia și 

Grecia, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În Austria, diferența dintre bărbații și femeile 

migrante în privința supracalificării este destul de mare. Acest lucru necesită o atenție specială. 

Figura 12 Ratele de supracalificare în funcție de cetățenie și sex, 2012-13 

 

 

Sursa: OECD, 2015, p. 317 

Problematica supracalificării este foarte strâns legată de recunoașterea și validarea procesului 

anterior de învățare (formală, nonformală, informală), iar lipsa unei recunoașteri și validări 

corespunzătoare a studiilor/calificărilor dobândite anterior este unul dintre motivele pentru care 

migranții cu înaltă calificare ocupă posturi care nu sunt corespunzătoare nivelului lor de calificare. 

Inventarul CEDEFOP (2016) indică faptul că „există anumite măsuri/proiecte specifice care implică 

validarea competențelor migranților și/sau refugiaților în peste o treime dintre toate țările care fac 

obiectul inventarului din 2016. Introducerea unui mecanism timpuriu de profilare a competențelor 
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cetățenilor țărilor terțe poate conduce la o atenție sporită acordată acestui grup și la preluarea 

validării de către resortisanții țărilor terțe ”(CEDEFOP, 2016, p. 41). Figura 13 prezintă numărul și 

rezultatul cererilor de recunoaștere depuse în Europa. Norvegia este țara fruntașă și funcționează ca 

unul dintre cele mai bune exemple de recunoaștere a studiilor anterioare. 

Rapoartele naționale din cadrul proiectului S.M.E. menționează aceste măsuri doar în Suedia și 

Austria. În ambele țări, există anumite acțiuni întreprinse pentru a îmbunătăți recunoașterea 

calificărilor. Proiectul „Verificarea competențelor” din Austria, realizată de Serviciul Public de 

Ocupare a Forței de Muncă (AMS), este un bun exemplu pentru crearea unui profil de competențe 

de la bun început, care poate oferi un punct de plecare și poate ușura procesul de recunoaștere (a se 

vedea ec.europa.eu/social/ BlobServlet?docId=18263&langId=en). 

Figura 13. Persoane străine, încadrate pe piața forței de muncă, cu studii de specialitate 

desfășurate în străinătate, care au solicitat recunoașterea studiilor. Clasificare făcută conform 

rezultatelor obținute în urma procedurii de recunoaștere, 2008 

 

 

Sursa: OECD, 2017, p. 10 

Alte țări partenere în cadrul proiectului, precum România, Grecia și Italia au încă de recuperat în privința 

recunoașterii studiilor dobândite în străinătate. 

O altă problemă care a apărut din rapoartele naționale este accesul la educație. În toate țările proiectului, 

migranții și refugiații au un grad diferit de acces la educație. Majoritatea țărilor au dezvoltat măsuri și 

programe de integrare pentru copiii migranți. Indicele educației MIPEX arată că Suedia este mult mai 

performantă în ceea ce privește integrarea copiilor/adulților refugiați și migranți în sistemul școlar, comparativ 

cu alte țări (a se vedea figura 14). O multitudine de îmbunătățiri sunt necesare în România, precum și în Italia și 

Grecia. 
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Figura 2 Integrarea migranților în sistemul educațional, 2014 

 

Sursa: realizat de autor în baza datelor MIPEX,2018 

Un alt domeniu important, care are nevoie de atenție sporită, este învățarea limbii țării de reședință. 

În toate țările proiectului, cu excepția României, învățarea limbii țării gazdă este o parte obligatorie a 

planului de integrare și / sau chiar a o parte fundamentală în cadrul procedurii de azil. Austria, Italia, 

România și Suedia au un „Plan de integrare” care are ca scop satisfacerea nevoilor migranților, 

precum și rezolvarea provocărilor și problemelor care apar în faza de integrare (în România, nu este 

obligatoriu). Există diferite modele și programe pentru predarea limbilor străine, dar învățarea limbii 

țării gazdă este văzută ca un instrument cheie pentru integrarea migranților. În majoritatea cazurilor, 

cursurile sunt furnizate de ONG-uri. Astfel, o parte substanțială din fondurile alocate procesului de  

integrare este folosită pentru predarea limbilor străine (a se vedea raportul S.M.E. pentru Suedia). 

Pe lângă cursurile de limbi străine, în Austria, Italia și Suedia există un spectru vast de programe, 

oferte și proiecte pentru migranți și refugiați. În Austria, de exemplu, există, din cadrul proiectelor de 

integrare, 200 de proiecte numai în domeniul ocupării forței de muncă (a se vedea 

https://www.bmeia.gv.at/integration/datenbank-integrationsprojekte/). Deci, țările investesc destul 

de mult în nevoile de învățare ale resortisanților din țările terțe, în special în anumite domenii. În 

România, pe de altă parte, cursurile disponibile, cum ar fi cursurile de limbă română, cursurile de 

cultură și istorie etc., vizează în general migranții și nu sunt desfășurate în așa fel încât să abordeze în 

mod specific nevoile migranților cu înaltă calificare (SME România Country Report , p. 19). 

Totuși, antreprenoriatul nu a apărut ca o zonă semnificativă de formare pentru migranți și refugiați. 

Există câteva proiecte, inițiative și programe pentru migranți, dar acesta nu este considerat ca fiind 

printre nevoile importante de învățare pentru migranți. Astfel, creșterea gradului de conștientizare 

cu privire la potențialul antreprenorial în țările proiectului ar trebui menținută ca obiectiv. 
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2.3. Furnizori de cursuri pentru migranți și refugiați 
 

Țările din cadrul proiectului au un peisaj foarte dinamic în ceea ce privește actorii implicați în 

adresarea nevoilor de formare a migranților și refugiaților. Rapoartele naționale S.M.E. au conturat 

cinci grupuri principale de actori: servicii publice și agenții guvernamentale, ONG-uri și organizații 

private / agenții de afaceri, organizații religioase, organizații internaționale și universități / centre de 

cercetare. Tabelul 2 prezintă lista actorilor care au fost identificați în rapoartele naționale. Este 

important de menționat faptul că această listă nu este exhaustivă, ci se concentrează, în principal, 

asupra organizațiilor care sunt mai active în domeniul educației și pe piața forței de muncă. Fiecare 

țară are sute de organizații care adresează nevoile migranților/refugiaților prin diferite mijloace. 

Lista modelelor de bune practici, a programelor de formare și a proiectelor prezentate în cardul 

raportului vă poate oferi o imagine mai bună, din cadrul țărilor participante în proiect, despre 

furnizorii serviciilor de integrare și formare care au ca și grup țintă migranți/refugiați.  

În cazul Italiei, raportul național menționează doar autoritățile locale și regionale care se ocupă de 

toate problemele legate de integrarea migranților. Pe de altă parte, sistemul SPRAR se bazează pe 

rețeaua de instituții locale care implementează proiecte de primire a persoanelor forțate să 

emigreze, prin accesarea resurselor disponibile. Astfel, la nivel local, instituțiile publice, în cooperare 

cu voluntari din organizații non-guvernamentale, implementează activități de „primire integrată” a 

migranților. Astfel de activități nu se rezumă la o simplă distribuție de alimente și locuri de cazare, ci 

presupun servicii complementare precum: asistența juridică, consilierea și asistența socială, 

dezvoltarea de programe individuale de promovare a incluziunii și integrării socioeconomice (site-ul 

SPRAR, 2018). 

Tabelul 2 Actorii/furnizorii de servicii pentru migranții din cadrul țărilor participante în cadrul 

proiectului 

 

 Austria Italia  Grecia România Suedia 

Organizații 
religioase 

-Caritas,         - 
Diaconia 

- Caritas  - Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România 
AIDROM 

- Biserica Suedeză 

Organizații 
international 

  -UNFPA,  
-IOM,  
-US 
Biroul 
pentru 
populați
e 

- IOM, 
- Schottener Fundația 
pentru Servicii Sociale, 
- Asociația ”Global 
Help” din Craiova,  
- Asociația Națională a 
Exportatorilor și 
Importatorilor din 
România 

- Fundația ”Anna 
Lindh” 
- Rețeaua 
Internațională MV 

ONG-uri/ 
Companii 
private 
 

-WIFI, 
-WKO, 
-Agenția 
pentru afaceri 
din Viena,  
- Asociația 

- Toate 
organizațiile 
care 
implementează 
proiectele 
SPRAR în Italia 

 - ARCA – Forumul 
român pentru 
refugiați și migranți.  

- CNRR – Consiliul 
național român pentru 
refugiați   

- Mobilizing 
Epertise 
- Tamam ONG  
- Asociația FAAL 
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Multiculturală 
ll  

livrează și 
cursuri de limbă 
italiană.  

- GTR – Asociatia 
Generatie Tanara:  

- JRS România:  

Centre de 
cercetare/ 
Universități 
 

 Universitate 
pentru străini, 
precum: 
Universitatea 
Perugia, 
Universitatea 
Siena, 
Universitatea 
”Dante 
Aligheri”din 
Regiunea 
Calabria  

 - Universitatea de Vest 
din Timișoara – Centrul 
Internațional de 
Cercetare pentru 
Drepturile Omului  
 - Centrul de cercetare 
pentru integrarea 
imigranților  
 - Centrul Român de 
Cercetare a Migrației  
- Centrul Român pentru   
- Centrul pentru Studiul 
Comparat al Migraţiei – 
CSCM 
- Universitatea din 
București 
- Universitatea “Babeș-
Bolyai”   
- Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” 

- Universitatea 
Lund  
- ABF Helsingborg 

Servicii 
publice 

- Serviciul 
Public de 
Ocupare a 
forței de 
muncă, 
- OIF (Fondul 
Austriac de 
Integrare) 
- Ministerul 
Educației  
- Ministerul 
Afacerilor 
Interne  
 

- CPIA (Centrul 
pentru 
educarea 
adulților) 
 
- CPI (Centrul 
pentru 
Integrare pe 
Piața Forței de 
Muncă) 
 
- Ministerul 
Afacerilor 
Interne, prin 
linia de 
finanțare AMIF 
– proiecte 
implementate 
de ONG-uri 
 

- 
Minister
ul 
Afacerilo
r 
Interne, 
- 
Minister
ul 
pentru 
politici 
de 
imigrare 

- Inspectoratul General 
pentru Imigrări, 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

- Agenția Națională 
pentru Educație 
- Centrul pentru 
refugiați 
Hjelmsjovik  
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3. Identificarea programelor 
 

Această parte tratează identificarea programelor și abordărilor didactice existente la nivel național, 

regional și local și o prezentare a diferitelor abordări curriculare utilizate. Rapoartele noastre 

naționale listează câteva exemple de bune practici din Austria, Grecia, Italia, Suedia și România pe 

teme precum sprijinul comunității, învățarea limbilor străine, mentorat în antreprenoriat, îndrumare 

în antreprenoriat, utilizarea artei și accesul la învățământul superior. 

3.1. Exemple de bune practici în țările partenere 

3.1.1. Exemple de bune practici în Italia 

 

Exemple de bune practici din Italia se referă la învățarea limbilor străine și sprijinul comunității în 

integrare. „Satul Riace” a avut un succes destul de mare și a fost chiar publicat ca cel mai bun 

exemplu de revista americană Fortune. Implicarea întregii comunități în astfel de proiecte este 

foarte importantă pentru incluziunea socială. Astfel, „Satul Riace” este destul de reușit în acești 

termeni, în special pe baza solidarității și realizărilor create în sat. 

Numele programului/cursului/projectului: “RECORD”, Finanțat prin programul AMIF 
 

Țara Italia 

Organizația/Instituția Universitatea ”Ca’ Foscari” din Veneția – Departamentul de Limbi 
străine și cultură 

Grupul țintă Imigranți cu permis de ședere 
Vârsta: peste 18 ani  
Sexul: feminin și masculin  
Nu este nevoie ca participanții să aibă un anumit bagaj cultural. 

Obiectivele programelor Sprijinirea demersurilor privind eliminarea discriminării bazate pe 
apartenența la o anumită rasă 
Informarea migranților privind pârghiile existente pentru combaterea 
rasismului și discriminării  

Conținutul Lupta împotriva discriminării, prin intermediul diferitelor măsuri 
specifice; o astfel de măsură este folosirea limbii țării gazde.  
Dobândirea cunoștințelor lingvistice este o măsură esențială, atât în 
vederea incluziunii sociale, cât și în vederea incluziunii pe piața forței 
de muncă. Dacă nu deții cunoștințe lingvistice specifice, nu vei putea 
obține un loc de muncă în calitate de muncitor calificat, nu vei putea 
participa într-un sistem de învățământ vocațional sau universitar. 

Instrumentele folosite Folosirea fișelor de lucru, focus group-uri, internet, Facebook 

Locația În majoritatea cazurilor activitățile se desfășoară în zone urbane, însă 
zonele rurale nu sunt excluse.  

Rezumatul activităților O instruire bazată pe 12 unități pentru nivelul A1 și 13 unități pentru 
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nivelul A2 al CERF (Cadrul European comun de Referință pentru 
Limbi) 
În cadrul fiecărei unități se face referire la un context în care au loc 
activități discriminatorii.  

Rezultatele obținute 
/impactul obținut la 
diferite nivele  
 

Proiectul este în implementare 

Posibilitatea de transfer 
 

Există posibilitatea de a participa la testarea unităților italiene 
dezvoltate în cadrul proiectului RECORD, alegând una dintre aceste 
opțiuni: 
- Telefonul Observatorului Antidiscriminare: 041 2919380 
- e-mail: antidiscriminazione@venetolavoro.it 

 

Numele programului/cursului/proiectului: Satul Riace  
 

Țara Italia 

Organizația/Instituția Municipiul Riace împreună cu o rețea de ONG-uri și cetățeni activi la 
nivel local. 
Nu numai instituțiile publice participă în implementarea activităților, 
ci și agențiile și lucrătorii umanitari acreditați: de asemenea, 
aproximativ 80 de voluntari, indifferent de vârstă și religie, împreună 
cu unele structure celebre, cum ar fi ONG-ul ”Save the Children”, 
pentru a transforma primirea migranților într-un act uman. 

Grupul țintă Începând din anul 1996, odată cu sosirea primilor refugiați, populația 
locală a început un efort masiv de „bun venit”. Orașele, organizațiile 
fără scop lucrativ și populația lucrează împreună pentru oferirea 
serviciile de prim ajutor și, începând din anul 1998, pentru 
implementarea nivelului II de politică de bun venit, care este ideală 
pentru integrarea socială și pentru integrarea pe piața forței de 
muncă a migranților, în special solicitanților de azil. 
Apoi, în anul 1998, aproximativ 300 de refugiați au ajuns din Irak și 
Afganistan. 
În anul 2009 au sosit alți 180 de migranți din Palestina. 

Obiectivele Politicile de bun venit au fost inițiate în anul 1998 cu „Satul Riace”, 
născut din ideea primarului satului, Domenico Lucano (acum câteva 
luni considerat, de către revista americană ”Fortune”, ca fiind unul 
dintre cei mai importanți bărbați din lume în domeniul politicii de 
integrare a migranților). 
În prezent, mai multe orașe s-au alăturat sistemului de protecție 
pentru refugiați și solicitanți de azil (SPRAR), format din rețeaua de 
instituții și localități (sate) care lucrează împreună în implementarea 
de proiecte integrative de bun venit, cu sprijinul unor fonduri 
naționale dedicate acestor politici. 
Satul Riace, începând din anul 2001, a implementat diferite proiecte 
cuprinzând activități multiculturale și inițiative de integrare, 
concentrate pe educația migranților adulți și integrarea lor pe piața 
forței de muncă. Unele proiecte au fost derulate în parteneriate 

mailto:antidiscriminazione@venetolavoro.it
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internaționale și finanțate prin programele programele Grundtvig și 
Interreg. 

Conținutul Pentru reactivarea meseriilor străvechi: astăzi, finanțarea locală a 
stimulat deschiderea atelierelor artizanale, în cadrul cărora migranții 
primesc salariul lunar în timp ce învață meșteșuguri care sunt pe cale 
să dispară, începând de la sticlărie, până la ateliere de ceramică.  

Instrumentele Au fost utilizate fonduri din cadrul liniei de finanțare FSE, precum și 
din cadrul altor linii de finanțare UE pentru a livra diferitele tipuri de 
instruiri și pentru a implementa activitățile dezvoltate prin 
intermediul proiectului satului Riace. 

Locația În toată zona Locride (în regiunea Calabria, în sudul Italiei) 

Rezumatul activităților Acțiuni de instruire dedicate recuperării grefelor antice 

Rezultatele obținute 
/impactul obținut la 
diferite nivele  
 

Combinarea practicilor de bun venit/de dezvoltare durabilă 
• recuperarea meșteșugurilor antice: participarea în cadrul rețelei 
municipale de solidaritate; 
• sprijinirea actorilor economici de solidaritate (de exemplu, 
cooperativa ”Longo May”); 
• circuite turistice durabile; 
• Finanțarea prin intermediul eticii bancare: restructurarea cazului 
pentru a fi acordat refugiaților și turiștilor solidari; 
• lucrări de recuperare a mediului (câmpuri de muncă Recosol) 
alternative la speculațiile de construcție; 
• Teritoriul se ridică la un rol principal, diferit de dihotomia „centru / 
periferie” Imaginea din mass-media a țării mici care este repopulată. 
„Riace satul de bun venit”; 
• Redobândirea sentimentului de apartenență la locuri 
• Crearea serviciilor socio-educaționale pentru copiii refugiaților și 
locuitorilor din Riace 
• Dezvoltarea de ateliere artizanale (țesut și broderie): noi domenii 
de muncă și socializare pentru mamele și femeile singure din Riace 
care au generat mecanisme de gestionare a stresului  
• Acțiuni: căutarea căminului, însoțirea sistemului de protecție 
teritorială; Instruire; căutare de locuri de muncă în termen de un an 
de la intrarea în proiectul beneficiarului. Beneficiarii trebuie să 
colaboreze cu dispozitivele care le sunt propuse. Actorii sociali devin 
responsabili pentru participarea lor la acțiuni de sprijin social. 
• Acțiuni de însoțire a serviciilor locale (crearea de rețele social-
instituționale cu legături fiduciare); deconstrucția rasismului 
instituțional 

Posibilitatea de transfer Modelele de bune practici pot fi realizate și în alte contexte. Desigur 
este importantă crearea rețelelor locale în rândul administrațiilor 
publice, ONG-urilor, asociațiilor și cetățenilor.  
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3.1.2. Exemple de bune practici în România 

 

Proiectul NICER este un exemplu de excepție în utilizarea artei pentru crearea solidarității, precum și 

o platformă pentru schimbul intercultural și lupta cu prejudecățile. Cuprinde diferite forme de artă 

precum cinema, muzică, teatru, pictură și dramă. 

Numele programului/cursului/projectului:  Festivalul de artă cu și despre Refugiați din 
Timișoara, parte integrantă din cardul proiectului “NICER”  

Țara România 

Organizația/Instituția Organizația coordonatoare: AIDROM Timișoara 
În vederea organizării festivalului de artă, AIDRom Timișoara a avut o 
serie de parteneri naționali și locali, precum: 

1. UNHCR România  
2. Universitatea de Vest din Timișoara 
3. Ambasada Timișoara ( o întreprindere socială) 
4. Solidart Timișoara 
5. Basca – Art Community Center Timișoara 
6. Școala de Circ Timișoara 
7. Inspectoratul Județean de Poliție Timiș 
8. Inspectoratul Județean de Urgență  Timiș 

Grupul țintă - Migranți 
- Publicul larg (societatea civilă) 
- Copiii și tinerii din Timișoara și împrejurimi 

Obiectivele programelor Scopul proiectului este de a elabora o nouă abordare a integrării 
refugiaților la nivel local. De a încuraja un mai mare respect față de 
refugiați, pornind de la indivizii tineri prin integrarea lor culturală și 
locală, fără a uita de creșterea conștientizări asupra subiectului a 
populației locale. 
 
Principalele activități desfășurate în cardul proiectului: 
 
Metodologia 
 
Dezvoltarea unei abordări inovatoare bazate pe integrare și 
cooperarea între refugiați și non refugiați. Modelul ar trebui să se 
bazeze pe participarea comună a tinerilor refugiați și non refugiați în 
interiorul comunității locale printr-un dialog inter-cultural și printr-o 
comedie muzicala (piesa de teatru). 
 
Definirea unei programe ale educației interculturale pentru 
promovarea relațiilor și a comunicării între refugiați și non refugiați. 
 
Ateliere de lucru interculturale 
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Conceperea și testarea atelierelor locale inter-culturale dedicate 
inițierii de piese muzicale de teatru, prin gruparea tinerilor refugiați și 
non refugiați în orașe-pilot, în scopul de a facilita integrarea activă a 
refugiatilor, să stimuleze participarea tinerilor refugiați în viața 
comunității atât cultural cat și sociale, pentru a lupta împotriva 
mentalități rasiste și segregatoare, vor face imaginea refugiatului mai 
bine cunoscuta, experiențele acestora vor contribui la o mai bună 
gestionare a diversității în interiorul localităților urbane. 
 
Analiza și recomandările 
 
Încurajarea integrării locale a refugiaților constituie însăși inima 
proiectului. Identificarea bunelor practici (locale / regionale), 
insistând asupra integrării refugiaților. 
În special, lupta împotriva celor 4 obstacole majore identificate de 
către UNHCR (cunoașterea insuficientă a limbilor locale și diferențele 
culturale, lipsa de înțelegere în societatea-gazdă a situației specifice a 
refugiaților, atitudini discriminatorii și lipsa de deschidere față de 
străini precum și impactul psihologic al unei lungi perioade de 
inactivitate în timpul procedurilor de solicitanți de azil. 
 
Elaborarea bunelor practice 
 
Elaborarea unui manual educațional, pentru a permite cadrelor 
didactice ( atât în orașele-partenere, dar mai ales la nivel european), 
pentru a aborda problema refugiaților în școala și de a îmbunătăți 
cunoștințele elevilor în vederea unei mai bune integrări a refugiatilor. 
 

Conținutul Festivalul de artă cu și despre Refugiați din Timișoara:  
1. Instalații de artă 
2. Festival de film de scurt metraj 
3. Expoziție de pictura 
4. Teatru forum 
5. Concert muzical  
6. Festival culinar internațional  

Instrumentele folosite 1. Instalații de artă 
 

Tinerii au construit un tunel de 30 de metri, mărginit de garduri, 
pentru a recrea călătoria refugiaților către Europa. De 
asemenea, a fost introdus un cort în tunel, astfel încât oamenii 
să poată vedea condițiile precare în care migranți trăiesc, pentru 
o perioadă de timp, în corturi. O baltă trebuia trecută, cu o 
barcă, purtând veste de salvare. Tinerii refugiați și tinerii non -
refugiați au fost ghizii oamenilor care intrau în tunel, pentru a 
ajunge în Sala de spectacol. Înainte de începerea călătoriei, toți 
participanții au primit pașapoarte tipărite, cu numele lor, pentru 
a simboliza nevoia de identitate, necesară călătoriei în diferite 
țări. 
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2. ”Cine sunt eu?" – Film de scurt metraj făcut de tineri 
refugiați și non-refugiați  
 

Tinerii refugiați și non-refugiați au scris, regizat, filmat și editat 
un scurtmetraj documentar care a fost proiectat înainte de 
spectacolul de teatru. Filmul înfățișa conflictele lor interioare ca 
adolescenți, în timpul procesului lor de interacțiune cu ceilalți, 
încercând să-și găsească propriul loc în lume. Documentarul 
video de 10 minute este o meditație poetică asupra identității, 
care prezintă monologuri foarte personale, ilustrate de scene 
imaginare sincere. Filmul a creat atmosfera pentru piesa de 
teatru care a urmat. 
  

3. Expoziție de pictură 
 

Tinerii refugiați și non-refugiați au participat la ateliere de 
pictură, în regia Reghina Damian, o pictoriță migrantă, de 
origine rusă care locuiește în Timișoara. Timp de 3 luni, tinerii s-
au întâlnit și au pictat 3 tablouri. Cel mai mare tablou are 2 
metri înălțime și 1,5 metri lungime și este înconjurat de alte 2 
tablouri mai mici de 1 metru înălțime și 0,5 metri lungime. 
Conceptul tablourilor vizează familia, oamenii obișnuiți din 
societate, care sunt asaltați sau abuzați de persoane care 
reprezintă autoritatea. Unii oameni reacționează la abuzurile 
comise, altelor nu le pasă. Criza refugiaților din Europa are 
aceeași particularitate. Picturile au fost expuse pe spatele scenei 
piesei de teatru forum, făcând parte din piesă prin povestea lor. 
 

4. Teatru forum “ Identic vs. Identitate” 
  

Spectacolul a explorat opoziția dintre IDENTIC și IDENTITATE: 
diferența dintre a fi considerat identic cu altcineva și identic cu 
tine însuți, a fi un obiect, parte a unui grup pe baza căruia pot fi 
proiectate stereotipuri și discriminări sau un subiect, individ, 
persoană cu o unică identitate. 
Spectacolul constă într-o instalație de artă, un scurtmetraj, o 
piesă de teatru forum și muzică live. Mecanismul prin care se 
face accesul publicului la sala de spectacol reproduce călătoria 
unui refugiat către Europa. Sala de spectacole a fost găzduită de 
o fabrică comunistă veche și nefolosită din Timișoara, care a 
recreat locurile de cazare în care mulți refugiați își găsesc 
adăpost în timpul călătoriei lor. Luminile și sistemul de sunet au 
fost utilizate pentru a crea atmosfera artistică. Piesa a fost 
moderată de Victor Dragoș, directorul de artă al proiectului 
NICER din Timișoara. 
Două scene au fost prezentate în cadrul spectacolului Teatrului 
Forum după cum urmează: 
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Prima scenă descrie un abuz asupra unei fete care poartă un 
hijab în autobuz de către alte două fete românce și prietenele 
lor arabe, care învinovățesc fetița care poartă hijab-ul că strică 
imaginea musulmanilor din Europa, prin acest gest. Un călător 
din autobuz încearcă să o apere pe fata cu Hijab, dar nu are 
succes. 
Intervențiile publice au propus diferite strategii de soluționare a 
conflictului, de la manifestarea solidarității direct de către un 
spectator care și-a pus un hijab pe cap, o atitudine de tip 
Gandhi, inversarea rolurilor și agresiunea agresorului, precum și 
un discurs despre protecția juridică națională și internațională 
împotriva discriminării. 
Cea de-a doua scenă a fost una experimentală în care a existat 
un conflict privind stereotipurile de gen și reprezentarea 
femeilor și a bărbaților în artă: femeia este slabă, umilă, 
vulnerabilă și puternic predispusă la violență fizică. Prin unele 
intervenții din partea publicului, rolurile feminine și masculine 
au fost inversate pentru a evidenția prejudecățile pe care le 
avem cu toții. 
La final s-a descoperit multă solidaritate, dorință de implicare și 
acționare în rândul spectatorilor, deoarece unul dintre ei chiar a 
concluzionat: „Unde sunt mulți, puterea crește!” 
 

5. Concert musical 
 

Concertul musical a constat în reproducerea a 6 cântece, 
compuse și interpretate, în mod original, de tineri refugiați și 
non-refugiați. Titlurile cântecelor sunt: 
1. Fericire 
2. Dacă eu aș ... 
3. Va citesc atât de bine 
4. Valuri orientale (pentru ghitară și darbuka) 
5. Un loc care se numește acasă  
6. Mai puternic 
De asemenea, 2 tineri refugiați au cântat la instrumente 
muzicale, respectiv chitară electrică și percuție, iar 2 tineri non-
refugiați au cântat la pian și bas. Publicul a îndrăgit performanța 
muzicală diferită stilului consacrat, precum și poveștile pieselor. 
 

6. Festival culinar internațional 
 

Șase doamne refugiate, care trăiesc în Timișoara, originare din 
Siria, Afganistan, Nigeria, Palestina și Irak, au gătit mâncare 
tradițională arabă și africană, care a fost suficientă pentru a 
servi mai mult de 150 de persoane, după spectacolul de artă. 
Oamenii au participat la o călătorie culinară pentru a descoperi 
diferențele de gusturi și asemănările în prepararea alimentelor. 
Doamnele refugiate, împreună cu personalul AIDRom, au servit 
mâncarea participanților. Toate costurile pentru gătirea 
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alimentelor (aproximativ 300 de euro) au fost suportate de 
AIDRom Timișoara. Mulți oameni din public au fost uimiți de 
mâncare și au cerut mai multe evenimente în care să fie servite 
mâncăruri arabe și africane. 
 

Locația Urban Area, Timișoara, România 

Rezumatul activităților Motivul principal pentru alegerea acestei activități, ca model de 
bune practici, a fost faptul că a fost un proiect pilot în România, 
care a avut un impact social foarte benefic. 
Modul unic în care organizatorii au implicat comunitatea locală 
și migranții în desfășurarea distractivă de activităților a fost de o 
asemenea natură încât a generat un impact pregnant asupra 
conștientizării culturale și cetățeniei active. 
Refacerea traseului și a dificultăților cu care migranții se 
confruntă în perioada de tranziție și în călătoria lor până în 
România a ajutat comunitatea locală să înțeleagă pe larg, prin 
intermediul învățării experimentale, provocările cu care aceștia 
se confruntă și traumele cu care s-au confruntat. Impactul 
emoțional a fost foarte puternic asupra participanților și asupra 
celor care văd scenele la televizor sau prin intermediul social 
media. 
Tinerii au fost extrem de receptivi și au participat activ la toate 
activitățile. 

Rezultatele obținute 
/impactul obținut la 
diferite nivele  
 

Festivalul de artă cu și pentru refugiați din Timișoara, reprezentația 
finală în cadrul Proiectului NICER, a fost prezentarea producției 
artistice a 4 luni de ateliere de artă care au reunit 32 de tineri (16 
tineri refugiați din Irak, Siria și Afganistan și 16 tineri non-refugiați din 
România , Moldova, Germania și Palestina) cu vârste cuprinse între 
13 și 29 de ani din Timișoara. La spectacolul final au participat 150 de 
persoane. 
Evenimentul a fost prezentat în  media locală și națională, înainte și 
după eveniment, fiind descris ca fiind primul festival de artă cu și 
despre refugiații din România: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=sm3Y19-nuc8&t=74s 
2. http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=144009  
3. http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/festival-inedit-in-

romania-pentru-refugiati-spectatorii-au-fost-nevoiti-sa-vina-
cu-barca-sa-ajunga-la-eveniment.html  

4. http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-95237-tinerii-refugiati-
metode-inovative-de-integrare  

5. https://cristianchinabirta.ro/2017/05/20/auzit-despre-
timisoara-refugee-festival/  
 

Posibilitatea de transfer 
 
 

Organizațiile care lucrează cu migranții, în colaborare cu organizațiile 
de tineret, autoritățile locale relevante și reprezentanții societății 
civile, în parteneriat cu migranți, ar putea reproduce astfel de 
evenimente care ar putea avea un impact mare în comunitatea 
locală. Prin activități specifice artei și metodelor non-formale, 
caracteristice tineretului, comunicarea activă dintre migranți și 

https://www.youtube.com/watch?v=sm3Y19-nuc8&t=74s
http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=144009
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/festival-inedit-in-romania-pentru-refugiati-spectatorii-au-fost-nevoiti-sa-vina-cu-barca-sa-ajunga-la-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/festival-inedit-in-romania-pentru-refugiati-spectatorii-au-fost-nevoiti-sa-vina-cu-barca-sa-ajunga-la-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/festival-inedit-in-romania-pentru-refugiati-spectatorii-au-fost-nevoiti-sa-vina-cu-barca-sa-ajunga-la-eveniment.html
http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-95237-tinerii-refugiati-metode-inovative-de-integrare
http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-95237-tinerii-refugiati-metode-inovative-de-integrare
https://cristianchinabirta.ro/2017/05/20/auzit-despre-timisoara-refugee-festival/
https://cristianchinabirta.ro/2017/05/20/auzit-despre-timisoara-refugee-festival/
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comunitatea gazdă ar putea fi susținută. De asemenea, schimbul de 
elemente culturale specifice (muzică, filme, mâncare și experiențe de 
viață) ar putea acționa ca un catalizator în cardul procesului 
integrare. 
Contact: http://nicerproject.eu/ro/timisoara-refugee-art-festival/  

 

3.1.3. Exemple de bune practici în Suedia 

 

Exemplele suedeze se focusează, în preponderență, pe antreprenoriat și pe accesul pe piața forței de 

muncă. Programul de mentorat ALMI are potențialul de a oferi un bun exemplu privind modul de 

desfășurare al unui program de mentorat între oamenii de afaceri locali și antreprenorii migranți. Al 

doilea exemplu, centrul de asistență de tipul ”start-up” este esențial și pentru antreprenori, în 

special pentru cei migranți. 

  

Numele programului/cursului/projectului: Programul de mentorat ALMI 

Țara Suedia 

Organizația/Instituția Partenerul de afaceri ALMI suedez este o organizație guvernamentală 
care ajută companiile să se dezvolte și să crească și încurajează, de 
asemenea, noi tipuri de idei inovatoare pentru a contribui la 
reînnoirea domeniului suedez de afaceri. În anul 2006, aceștia au 
început un program de mentorat pentru imigranții care au lansat noi 
afacerile. 

Grupul țintă Criteriile pentru a participa la acest program sunt:  
- proprietarul trebuie să fie străin, iar antreprenorii, sau cu alte 
cuvinte, „mentorii”, trebuie să fi fost activi în domeniul afacerilor de 
2-7 ani. 
- firma trebuie să fie ocupația principală, iar beneficiarul programului 
de mentorat trebuie să fie gata să dezvolte afacerea pe viitor. 

Obiectivele programelor Proprietarii străini de afaceri beneficiază de un mentor cu experiență 
îndelungată în domeniul afacerilor suedeze pentru a-i ajuta pe 
aceștia să își dezvolte afacerile și pentru a avea acces la contactele și 
domeniile de afaceri relevante din Suedia. Un alt aspect este că 
guvernul suedez speră ca programul de mentorat să ajute la 
integrarea beneficiarilor în comunitățile locale. 

Conținutul -ALMI oferă, de asemenea, mentorului și beneficiarului un caiet care 
include un plan de acțiune pentru afaceri, constând în diverse acțiuni 
strategice și tactice. Înșiră activitățile obișnuite de afaceri, cum ar fi 
obiectivele și țintele, analiza situației, informațiile de afaceri,  
rezultatele dorite etc. 
-Sarcina beneficiarilor este să fie principala forță motrice a relației și, 
prin urmare, este de așteptat să vină pregătiți cu întrebări la 
întâlnirea cu mentorul. 
-Sarcina mentorilor este să dea doar feedback pasiv. 

Instrumentele folosite -Filozofia Almi este aceea de a nu servi, nici o data, soluții gata 

http://nicerproject.eu/ro/timisoara-refugee-art-festival/
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creionate pe tavă, ci de a ajuta beneficiarii să își identifice propriile 
nevoi și să lucreze cu acestea. (Almi, Raport anual, 2008, p. 28). 
Astfel, rolul mentorului este doar acela de a sprijini abilitățile 
beneficiarilor în identificarea problemele și găsirea soluțiilor 
potrivite. Această viziune și abordare este similară cu ceea ce a 
apărut la fel de important în cercetarea privind mentoratul. În 
general, se consideră că rolul mentorului este de a pune întrebări 
corecte, mai degrabă decât de a da răspunsuri corecte (Oritz-Walters, 
R. 2009). 

Locația - La fiecare nivel, pe plan național 

Rezumatul activităților  

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 
 

Rezultatele interviurilor aprofundate din acest studiu arată că tocmai 
unii dintre beneficiari se îndoiesc de eficiența și utilitatea 
programului de mentorat. Aceasta nu înseamnă că un program de 
mentor nu are valoare, ci că valoarea unui program de mentorat - 
similar cu valoarea tuturor tipurilor de educație – se face sințită 
adesea mult mai târziu. Relația dintre un mentor și un beneficiar este 
similară cu relația dintre un profesor și un student, iar beneficiul 
direct al învățământului superior nu este întotdeauna evident. 
Educația este recunoscută ca fiind una bună și utilă, deși este dificil 
de precizat exact în ce fel. Ar trebui să țineți cont de acest lucru și să 
priviți diferitele activități ale ALMI, inclusiv programul de mentorat, 
în același mod: faptul că întâlnirea în sine - contactul dintre un 
mentor originar din Suedia și un antreprenor născut în străinătate - 
este probabil să fie valoros în multe și diferite modalități poate 
neașteptate, deoarece oferă o experiență nouă, care presupune, cu 
siguranță, învățare pentru ambele părți. 

Posibilitatea de transfer 
 

Cea mai prețioasă și cea mai evidentă plus valoare a programului de 
mentorat este faptul că acești antreprenori au pe cineva cu care să 
vorbească despre afacerea lor, pe cineva care să le ofere noi 
perspective asupra firmei și a problemelor ivite. Acest lucru este 
descris de către beneficiari ca fiind ceva foarte valoros. Nu știm însă 
(încă) dacă această măsură este una care are ca efect creșterea și 
dezvoltarea afacerilor. 
Poate că prezența mentorilor va crește dorința de a începe o afacere 
în Suedia. Din punctul nostru de vedere, acest lucru pare probabil. 
Suntem siguri cu privire la faptul că un astfel de program ajută 
beneficiarii să nu suporte singuri toate problemele și riscurile pe care 
angajarea la propria firmă le implică. În opinia noastră, programul de 
mentorat al ALMI îndeplinește toate condițiile necesare pentru a 
deveni un real succes. 

 

 Numele programului/cursului/projectului:  NyföretagarCentrum 

Țara Suedia 

Organizația/Instituția Munca & Societatea Suedeză (NyföretagarCentrum), înființată în anul 
1985, este axată pe lansarea de noi întreprinderi viabile și încearcă să 
sprijine antreprenoriatul serios în toată Suedia, oferind consultanță 
profesională persoanelor care înființează start-up-uri și care se 



 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această comunicare reflectă doar punctele de vedere ale 
autorului, iar Comisia Europeană nu poate să fie considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată 

informațiilor conținute în aceasta. 

gândesc să înceapă o afacere. 

Grupul țintă Adulți care doresc să își deschidă o afacere. 

Obiectivele programelor Ajută oamenii să se angajeze, cu success, la propria afacere și să 
creeze locuri de muncă suplimentare, generatoare de venituri fiscale. 
Funcționează la nivel local prin aproximativ 90 de agenții de 
întreprinderi, care acoperă 200 dintre cele 290 de municipalități din 
Suedia. Acționează ca o umbrelă pentru toate agențiile de 
întreprinderi din Suedia. 

Conținutul Pe scurt, NyföretagarCentrum: 
 

-Stimulează și facilitează înființarea și dezvoltarea de noi companii 
viabile; 
-Livrază servicii prin profesioniști dedicați; 
-Oferă ajutor pentru auto-ajutor; 
-Constituie și menține o rețea de transfer de bune practici; 
-Întărește comunitatea locală; 
-Contribuie puternic la reînnoirea afacerilor private suedeze. 
 

Instrumentele folosite Începerea unei afaceri în Suedia este un proces destul de simplu. Dar 
trebuie înțeles faptul că există legi și prevederi care se aplică și că un 
antreprenor, etse responsabil pentru înțelegerea și gestionarea 
afacerii sale în conformitate cu prevederile legislative aflate în 
vigoare. NyföretagarCentrum oferă răspunsuri și îndrumare în acest 
proces. Dar antreprenorul este cel care treuie să lucreze. 

Locația Pe tot teritoriul Suediei 

Rezumatul activităților  

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 
 

Până în prezent, NyföretagarCentrum a fost implicat - prin 
intermediul consilierilor săi - în demararea a 180.000 de afaceri, 
respective companii noi, în ultimii ani, în medie, 10.000 de start-up-
uri pe an. De obicei, peste 34.000 de locuri de muncă sunt create în 
următorii 3 ani. În 2012, consilierii NyföretagarCentrum s-au întâlnit 
cu 22 500 de persoane și au ajutat 9, 400 de start-up-uri. 
Întreprinderile începute și locurile de muncă create generează 
venituri fiscal în valoare de 4.300 milioane SEK (661 milioane USD) în 
fiecare an (direct și indirect). 
 
NyföretagarCentrum operează cu 12 angajați la nivel central, cu 
sediul la Stockholm, și cu 200 de consilieri, angajați ca și consultanți, 
în cele 90 de agenții Enterprise. 

Posibilitatea de transfer 
 

Explicat prin intermediul răspunsului anterior. 

 

Numele programului/cursului/projectului: Instrumentul digital “Jobskills.se” (ajutor) 

Țara Suedia 

Organizația/Instituția ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Grupul țintă Persoanele care au depus cereri de azil, înainte de a primi răspunsul 
final 
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Obiectivele programelor își propune să identifice abilitățile solicitanților de azil (înainte de a 
primi o decizie) în prima limbă (disponibil în arabă, engleză, persană, 
somaleză, tigrină), care este tradusă direct în suedeză 

Conținutul Instrumentul funcționează ca o platformă de internet cu acces liber, 
cu utilizatori înregistrați, care creează un profil bazat pe informații 
personale referitoare la educație, experiență de muncă, competențe, 
interese în carieră și abilități lingvistice. Serviciile conexe sunt 
videoclipuri multilingve care descriu piața forței de muncă suedeză, 
cum să scrie un CV sau cum să se pregătească pentru un interviu de 
angajare. În viitorul apropiat, instrumentul va fi lansat și pentru 
angajatori, care își pot crea, de asemenea, un cont și pot căuta 
persoane cu abilitățile sau calificările necesare locurilor de muncă 
disponibile. 

Instrumentele folosite Instrument digital 

Locația Instrumentul este folosit la scară largă 

Rezumatul activităților  

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 
 

De când a fost lansat în aprilie 2017, s-au înregistrat 15 500 de 
conturi până la sfârșitul lunii septembrie. Aproximativ 50% dintre 
utilizatorii înregistrați sunt solicitanți de azil, iar obiectivul este Acela 
de a avea 25.000 de utilizatori înregistrați la sfârșitul anului 2017, 
dintre care 33% să fie personae de sex feminine.  
Planul de integrare pe 2 ani: odată ce solicitanților de azil li se va 
acorda un permis de ședere, vor avea o programare la Serviciul Public 
de Ocupare a Forței de Muncă, care este responsabil de găsirea unei 
municipalități pentru decontare permanentă și de elaborarea unui 
plan individual de integrare. În mod normal, acest plan prevede 
activități de integrare de 40 de ore pe săptămână, timp de doi ani. În 
centrul planului de integrare se află un curs de limbă („suedeză 
pentru imigranți”), care este organizat de municipalitatea respectivă 
și însoțit de cursuri de integrare civică, stagii sau formare 
profesională. 

Posibilitatea de transfer 
 
 

Această evaluare prealabilă a abilităților refugiaților este un punct 
crucial pentru ca aceștia să înceapă să lucreze în locuri de muncă care 
se potrivesc calificărilor și competențelor lor. 

 

3.1.5. Exemple de bune practici în Austria 

Proiectul ARISE este un exemplu foarte bun de a oferi sprijin femeilor migrante pentru a-și lansa 

propriile companii. Este important faptul că se adresează exclusiv femeilor, întrucât ponderea 

întreprinzătorilor migranți, de sex feminine, este foarte scăzută în UE. 

Numele programului/cursului/projectului: ARISE (=Appetite for Enterprise):  

Țara Austria (Coordonatorul de proiect Italia) 

Organizația/Instituția Partener austriac „Verein Multikulturell” (”Asociația multiculturală”) 
”Asociația Multiculturală” este o asociație non-profit cu focus 
intercultural, care există din anul 1993. Scopul principal este 
promovarea dialogului intercultural. 

Grupul țintă Femei migrante din șase țări europene: Austria, Franța, Germania, 
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Grecia, Italia și Suedia. 

Obiectivele programelor Scopul proiectului ARISE este acela de a promova capacitățile sociale 
și antreprenoriale ale femeilor migrante prin dezvoltarea și 
exploatarea cunoștințelor și abilităților legate de alimente care oferă 
posibilități pentru activități generatoare de venituri. 
Proiectul încurajează dezvoltarea și punerea în aplicare a unor idei de 
afaceri inovatoare legate de alimentație durabilă din punct de vedere 
economic, pentru a promova învățarea reciprocă între cultura 
femeilor migrante și cea a comunităților gazdă.  
Obiectivele specifice sunt: 
- pentru a capacita migranții și refugiații, în special femeile care au o 
rată de integrare mai mică decât migranții de sex masculin și se 
confruntă cu discriminări și provocări suplimentare în accesul lor la 
educație și pe piața forței de muncă. 
- stimularea antreprenoriatului în rândul femeilor migrante.  
 

Conținutul - Entrepreneurial competences in gastronomy 
- Training for social workers, trainers and intercultural mediators 
 

Instrumentele folosite - Diferite workshop-uri și training-uri desfășurate în Europa: 
https://www.arise-network.eu/category/english/ 

- ARISE Activități și modele de bune practici implementate în Europa: 
(https://www.arise-network.eu/home/activities/ ) 

Exemplu: Ateliere de lucru ARISE pentru femei antreprenoare,  
migrante, în Innsbruck/Austria: https://www.arise-network.eu/arise-
gruendungsworkshop-innsbruck/  
 
Odată cu implementarea proiectului ARISE, ”Asociația Multiculturală” 
și partenerii ei susțin dezvoltarea ideilor de afaceri ale femeilor 
migrante, care doresc să devină muncitoare independente. 
Formatorii instruiți vor consolida abilitățile economice ale femeilor 
migrante, transferându-le competențe antreprenoriale și ”soft skills” 
prin intermediul unor ateliere de lucru adaptate grupului țintă. Prin 
urmare, ARISE promovează dezvoltarea și punerea în aplicare a 
ideilor de afaceri sustenabile și inovatoare din punct de vedere 
economic și sprijină învățarea reciprocă la toate nivelurile. În sediul 
”Asociației multiculturale” (Innsbruck), participanții vor finaliza un 
număr de 20 de ateliere (în decurs de 10 săptămâni), împărțite în trei 
module („soft skills”, „competențe în domeniul afacerilor”, ”învățare 
experimentală”). Conținutul modulelor variază de la dezvoltarea 
abilităților personale și sociale până la predarea cunoștințelor de 
bază ale afacerii și la finalizarea ideilor de afaceri. Mai mult, 
participanții vor vizita antreprenori migranți de succes în Austria și 
pot beneficia de experiență anterioară. 
  

 Informații pentru femei migrante (https://www.arise-
network.eu/home/information-for-migrant-women/)  

 Informații pentru profesioniști (https://www.arise-
network.eu/home/information-and-resources-for-

https://www.arise-network.eu/category/english/
https://www.arise-network.eu/home/activities/
https://www.arise-network.eu/arise-gruendungsworkshop-innsbruck/
https://www.arise-network.eu/arise-gruendungsworkshop-innsbruck/
https://www.arise-network.eu/home/information-for-migrant-women/
https://www.arise-network.eu/home/information-for-migrant-women/
https://www.arise-network.eu/home/information-and-resources-for-professionals/
https://www.arise-network.eu/home/information-and-resources-for-professionals/
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professionals/ ) 

 Informații și resurse pentru multiplicatori: 
https://www.arise-
network.eu/files/uploads/2018/02/Final_Joint-Report-
ARISE.pdf  

 

Locația Proiectul ARISE se desfășoară în șase țări europene: Austria, Franța, 
Germania, Grecia, Italia și Suedia. 

- oferă sprijin local  

Rezumatul activităților ARISE organizează ateliere pentru femeile migrante care sunt 
interesate să devină antreprenoare în șase țări europene. Este un 
proiect al UE cofinanțat prin Programul AMIF. Include următoarele 
activități: 

 Cercetări privind nevoile de învățare socială și economică a 
femeilor migrante 

 Analiza climatului de afaceri și a condițiilor preliminare 
 Curs internațional de pregătire pentru lucrătorii sociali, 

formatori și mediatori interculturali 
 Implementarea a 20 de ateliere locale pentru 15 femei 

migrante în fiecare țară 
 Evenimente de pentru mediul local de afaceri conduse de 

femei migrante 
 Dezvoltarea și producerea unui set de instrumente ARISE 
 Conferință internațională finală 

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 
 

Proiectul este în derulare în prezent. 
Un exemplu de întreprindere condusă de o femeie migrantă, în cele ce  
urmează: 
2. Exemplu de companie ARISE: Gülgün Kosmetik (https://www.arise-
network.eu/arise-enterprise-example-guelguen-kosmetik/)  
Gülgün Kosmetik este un mic și simplu salon de înfrumusețare 
înființat în 2004 cu 1 angajat care oferă o listă completă de 
tratamente. La începutul anilor 2000, Gülgün - proprietara care 
rămăsese deja în Tirol de câțiva ani - s-a întors în Turcia pentru a-și 
finaliza pregătirea profesională, pentru a deveni cosmetician 
profesionist. În Austria, nu a reușit să găsească un loc de muncă în 
acest sector și, prin urmare, a decis să înființeze o afacere pe cont 
propriu, care a avut succes de atunci. 
Această întreprindere este un exemplu foarte bun pentru a arăta că, 
în ciuda abilităților limitate de limbă germană, este posibil să 
depășim toate barierele și să deschidem o afacere de succes chiar și 
cu resurse financiare limitate. Pe lângă ajutorul comun și subvențiile 
guvernamentale (cum ar fi prestațiile pentru locuințe, alocația 
familiei etc.), Gülgün Peker nu a folosit niciun alt sprijin financiar 
oficial pentru a-și începe activitatea. 
  

Posibilitatea de transfer 
 

Acest proiect oferă un exemplu bun pentru furnizarea de suport 
dedicat femeilor migrante, antreprenoare. Instrumentele folosite pot 
fi adaptate la diferite contexte. 
 

https://www.arise-network.eu/files/uploads/2018/02/Final_Joint-Report-ARISE.pdf
https://www.arise-network.eu/files/uploads/2018/02/Final_Joint-Report-ARISE.pdf
https://www.arise-network.eu/files/uploads/2018/02/Final_Joint-Report-ARISE.pdf
https://www.arise-network.eu/arise-enterprise-example-guelguen-kosmetik/
https://www.arise-network.eu/arise-enterprise-example-guelguen-kosmetik/
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3.1.5. Exemple  de bune practici în Grecia 

 

Raportul național elen prezintă două exemple interesante de bune practici. Unul dintre acestea este 

dedicat persoanelor bilingve care ar dori să ofere sprijin refugiaților prin servicii de 

traducere/interpretariat. Acesta urmărește formarea interpreților în limbile vorbite de către 

refugiați. Al doilea exemplu se concentrează pe accesul refugiaților la învățământul superior. 

Numele programului/cursului/projectului: Solidarity Now (Be a #Future Interpreter(s) 
now!) 

Țara Grecia 

Organizația/Instituția SolidarityNow (Solidaritate acum) 

Grupul țintă „SolidarityNow” este o rețea formată din persoane și organizații al 
căror obiectiv de activitate este acela de a ajuta și sprijini pe cei mai 
afectați de crizele economice și umanitare din Grecia. Prin furnizarea 
de servicii atât populației locale grecești, cât și migranților, căutăm să 
restabilim viziunea unei Europe puternice bazată pe solidaritate și 
valori deschise. 

Obiectivele programelor Scopul programului este de a pregăti, în cel mai bun mod posibil, 
participanții pentru furnizarea de servicii de interpretare la nivel 
comunitar în diverse domenii, precum procedurile de azil, asistența 
medicală, instanțele judecătorești și în alte domenii în care apar 
nevoi similare. 

Conținutul Include următoarele secțiuni: 
-Introducere în conceptul și tehnicile medierii interculturale 
-Introducere în conceptul și tehnicile de traducere 
-Introducere în conceptul și tehnicile de interpretare 
-Curs de susținere a limbilor străine 
-Interpretare în contextul serviciilor medicale 
-Interpretare judiciară 
-Interpretarea în procedurile de azil 
  

Instrumentele folosite Scopurile cursurilor au fost următoarele: 
-Introducere în conceptul și tehnicile medierii interculturale 
-Introducere în conceptul și tehnicile de traducere 
-Introducere în conceptul și tehnicile de interpretare 
Curs de sprijin pentru limba greacă 
Interpretarea în contextul serviciilor medicale 
Interpretare juridică / judecătorească 
Interpretarea în procedurile de azil 

Locația Atena: Athens Solidarity Centre 
Thessaloniki: Thessaloniki Solidarity Center  

Rezumatul activităților SolidarityNow, în general, proiectează și implementează programe 
care oferă asistență și sprijin celor mai afectați de criza economică și 
de criza umanitară. În plus, colaborează cu agenții umanitare 
internaționale (de exemplu, UNHCR, UNICEF, CARE International) 
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pentru implementarea programelor într-o manieră care promovează 
eficiența și ne permite să ajungem la cel mai larg spectru de 
beneficiari, inclusiv populații vulnerabile. Aceste programe se 
concentrează pe: 
-răspuns adresat crizei de refugiați  
-oferirea de acces la servicii medicale de bază și ajutor alimentar 
-apărarea drepturilor și libertăților omului 
- susținerea integrării minorităților și a grupurilor vulnerabile 

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 
 
 

Solidarity Now, cu programele sale, a reușit:  
(a) Asigurarea accesului oamenilor la adăpost, la ajutor material și la  
servicii de bază,  
(b) Furnizarea de suport psihosocial prin abordarea problemelor de 
sănătate mintală,  
(c) Oferirea de sprijin educațional, învățarea limbii și acces la formare 
profesională, inclusiv certificare,  
(d) Înlesnirea înțelegerii contextului administrativ și a legăturilor 
dintre grupurile sociale și ONG-uri  
(e) Furnizarea de sprijin dedicat și exhaustiv pentru creșterea 
nivelului de angajabilitate, care include servicii precum crearea CV-
ului, pregătirea interviului de angajare, potrivirea anunțului de 
angajare cu beneficiarii abilități și legături cu piața muncii și 
partenerii sociali. 

Posibilitatea de transfer 
 
 

Proiectul este orientat spre viitor și axat pe termen lung. Acesta 
poate fi aplicat în orice țară a UE. 

 

Numele programului/cursului/projectului:  S.U.C.R.E = Sprijinirea căilor comunităților 
universitare pentru refugiați-migranți 

Țara Grecia 

Organizația/Instituția Consorțiu format din 4 parteneri, coordonator: Universitatea 
Aristotel din Salonic 

Grupul țintă Refugiați/migranți, student și personae aflate în mediul academic 

Obiectivele programelor Pe scurt, S.U.C.RE. se concentrează pe răspunsul universităților la 
nevoile academice ale studenților și studenților refugiați / migranți și 
pe crearea manualelor de testare pe teren (Manual de bune practici), 
prin dezvoltarea de module de instruire adresate sectorului voluntar 
care lucrează în domeniu cu populație specifică. 
Concret, S.U.C.RE. se concentrează asupra proceselor (suport 
lingvistic, nivel de cunoștințe etc.) necesare pentru integrarea 
corespunzătoare a refugiaților / migranților (studenți și savanți) în 
învățământul superior, precum și pe sprijinul lor academic după 
acceptarea / admiterea lor într-o universitate. În plus, programul se 
concentrează pe integrarea / sprijinul psihosocial al refugiaților / 
migranților și pe informațiile corespunzătoare acestora privind 
problemele legale și medicale. S.U.C.RE. urmărește crearea de 
materiale educaționale / de instruire care să fie utilizate în mod 
corespunzător de către formatori în scopurile menționate mai sus. 
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Conținutul Rezultatul intelectual 1: Proceduri de calificare și de aplicare la 
învățământul superior pentru solicitanții de azil: 
Rezultat intelectual 2: Sprijin instituțional pentru studenții refugiați în 
învățământul superior: 
Rezultatul intelectual 3: Sprijin instituțional pentru academicii care au 
statut de refugiaț în învățământul superior: 
Rezultatul intelectual 4: Sprijin psihosocial prin implicarea și 
mobilizarea comunităților: 
Rezultatul intelectual 5: Sprijinirea refugiaților pe probleme de 
sănătate și drept: 

Instrumentele folosite - Rezultatul intelectual 1: Proceduri de calificare și de aplicare la 
învățământul superior pentru solicitanții de azil: 
 
RI1 analizează criteriile și procesele de admitere pentru refugiați / 
migranți, stabilite în prezent de instituțiile superioare europene; și 
analizează programele pregătitoare care pot servi ca soluții 
intermediare pentru integrarea refugiaților în programele 
universitare. Principalul grup de interes este format din solicitanții de 
azil/ refugiați / migranți care doresc să fie admiși într-o instituție de 
învățământ superior sau care solicită sprijin din partea unei astfel de 
instituții. 
 
- Rezultat intelectual 2: Sprijin instituțional pentru studenții refugiați 
în învățământul superior: 
 
RI2  are ca și grup țintă studenții refugiați/migranți care au fost 
admiși la un program universitar. Acest grup de studenți se confruntă 
cu provocări privind structura universitară europeană, cum ar fi 
barierele lingvistice, obstacolele financiare, diferențele culturale și 
noutatea structurii universitare europene. Acest rezultat analizează 
structura universității și sistemele de susținere a studenților, pentru a 
identifica și adresa nevoile acestei populații de studenți. 
 
- Rezultatul intelectual 3: Sprijin instituțional pentru academicii care 
au statut de refugiaț în învățământul superior: 
 
RI3 este preocupat de refugiați / migranți care lucrează la 
universități. Cercetătorii se confruntă întotdeauna cu provocări 
suplimentare în comparație cu studenții. Astfel, aceast rezultat 
intelectual analizează structura universității și sistemele de susținere 
a cercetătorilor pentru a identifica și îmbunătăți nevoile refugiați care 
au început deja o carieră academică sau au fost deja implicați în 
cercetare și predare la nivel academic. 
 
- Rezultatul intelectual 4: Sprijin psihosocial prin implicarea și 
mobilizarea comunităților: 
 
RI4 are ca scop dezvoltarea unui modul educațional pentru formatori 
cu privire la sprijinul psihosocial al refugiaților. Modulul va fi 
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dezvoltat prin metodologie participativă, care va include recrutarea și 
implicarea actorilor sociali-cheie, precum reprezentanții refugiaților, 
agenții comunitari și ai sectorului voluntar, precum și membrii 
universității. Obiectivele vor fi realizate prin activități precum 
implicarea și mobilizarea comunităților, dezvoltarea metodologiei 
programului de formatori, proceduri de integrare și coeziune socială 
etc. 
 
- Rezultatul intelectual 5: Sprijinirea refugiaților în probleme 
medicale și juridice: 
 
-RI5 implică crearea unui modul digital online cu privire la problemele 
medicale și juridice pentru refugiații/migranții care vizează să ofere 
instruire formatorilor implicați în asistența medicală și asistența 
juridică în țările de primire. Mai mult, se vor propune modele de 
bune practici și recomandări privind sănătatea și sprijinul legal al 
refugiaților/migranților din țările gazdă. 
  

Locația Programul S.U.C.RE.  este finanțat de către Agenția Națională Elenă 
(IKY) prin intermediul Comisiei Europene. Coordonatorul programului 
este Universitatea Aristotel din Salonic și consorțiul este format din 
Universitatea din Köln (Universität zu Köln), VU Amsterdam (Vrije 
Universeteit Amsterdam), precum și Consiliul grec pentru refugiați. 
Programul este un parteneriat strategic Erasmus + KA2 de doi ani în 
domeniul învățământului superior. 

Rezumatul activităților  

Rezultatele 
obținute/impactul 
obținut la diferite nivele 

 

Posibilitatea de transfer 
 

 

 

4. Interviuri cu migranți și organizații  

4.1. Colectarea datelor 

 

 Acest proiect a adoptat o metodologie de cercetare calitativă pentru a examina nevoile migranților 

și organizațiilor care livrează servicii de asistență în sfera integrării pe piața muncii și al 

antreprenoriatul. Datele au fost colectate în cinci țări, Austria, Grecia, Italia, România și Suedia prin 

intermediul interviurilor de tipul focus grup-ului. Două grupuri au fost incluse în faza de evaluare a 

nevoilor: migranți / refugiați cu înaltă calificare și agenții / ONG-uri / servicii publice care lucrează în 

domeniul integrării și antreprenoriatului. Au fost planificate un grup focus cu zece migranți și un 

grup focus cu reprezentanții a 5 organizații și au fost elaborate ghiduri de interviu separate pentru 

fiecare focus group. Cu toate acestea, din cauza problemelor logistice și de timp, în unele țări nu a 

fost posibil să se adune toată lumea la un loc pentru un focus grup, de exemplu, Italia a trebuit să 

realizeze interviurile cu fiecare persoană în parte. Tabelul 3 prezintă numărul de sesiuni de interviu 
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cu participanții. Toate cele 28 de sesiuni de interviuri, desfășurate față în față, au avut loc în cinci 

țări. În Suedia, datele despre migranți au fost colectate prin sondaje online. Interviurile au fost 

realizate doar cu organizațiile. 

Tabelul 1. Numărul de sesiunilor de interviuri efectuate în timpul colectării datelor 
 

 Austria 
 

Italia Grecia România Suedia 

Migranți 
 

2 10 1 2 (Sondaj 
online) 

Organizaţii 5 5 1 1 1 

 

Colectarea datelor la nivel național a durat, conform raportărilor, în medie, în jur de o oră. 

Rapoartele menționează faptul că interviurile au fost foarte concentrate și bogate. Nu a fost 

raportată nici o problemă în legătură cu procesul de desfășurare a interviurilor. Unele interviuri au 

fost înregistrate audio, în timp ce altele nu, datorită lipsei consimțământului participanților, apoi au 

fost transcrise și analizate de partenerii proiectului. Rezultatele datelor obținute la nivel național 

sunt prezentate în detaliu în rapoartele naționale. Acest raport prezintă sinteza rezultatelor 

rapoartelor naționale. 

 

4.2. Eșantion 

  

Caracteristicile eșantionului vor fi descrise în două părți separate, pentru migranți și organizații. 

4.2.1. Caracteristicile migranților 

 

Proiectul S.M.E. a ajuns la 65 de migranți / refugiați din cinci țări europene în faza de evaluare a 

nevoilor lor. Figura 15 indică numărul de migranți care au luat parte la interviuri. Vârsta medie a 

participanților este de 30,4, ani, cel mai tânăr participant a fost de 19 ani, iar cel mai în vârstă a fost 

de 54 de ani. 

Figura 3 Număr de participanți migranți din fiecare țară 
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Nivelul educațional al participanților este destul de ridicat. Aproape jumătate dintre participanții 

migranți sunt absolvenți de universitate (29), în timp ce 11 dintre ei dețin un titlu de master și 2 

dintre ei și-au încheiat doctoratul.  

Figura 16 prezintă nivelul de educație al participanților în funcție de țări. Acest lucru este destul de 

favorabil pentru proiect, întrucât se concentrează pe migranți cu un nivel mai înalt de calificare. 
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Figura 4 Nivel educational al migranților intervievați pe țară 
 

 
 

Țările de origine a migranților participanți la studiu sunt destul de diverse. Participanții au provenit 
din 21 de țări din Asia, Balcani, Africa și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, majoritatea 
participanților sunt de naționalitate turcă (15 persoane), urmată de irakieni (9 persoane). Această 
diversitate consolidează analiza, întrucât înțelegerea nevoilor și provocărilor persoanelor cu medii 
foarte diferite de proveniență este importantă în timpul dezvoltării instruirii.  
 
Figura 5 Țările de proveniență a participanților migranți 
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De asemenea, migranții au fost întrebați despre statutul lor profesional. Rezultatele, în funcție de 

țări, sunt prezentate în Figura 17. Majoritatea participanților (37) au fost angajați la momentul 

interviurilor, în timp ce 26 dintre ei erau șomeri. Eșantionul austriac include 1 participanți care a fost 

în concediu pentru creșterea copilului. Exista un singur participant independent care dorea să afle 

mai multe despre antreprenoriat.  

Figura 6 Statutul profesional al participanților 
 

 

Participanții au fost invitați să își identifice statutul juridic și în țara gazdă (a se vedea Figura 19). 

Majoritatea participanților dețin un permis de muncă. Cardul Rot-Weiss-Rot din Austria este oferit 

forței de muncă profesionale, de înaltă calificare, pentru a putea lucra în Austria. Astfel, acesta este, 

de asemenea, socotit ca permis de muncă. Un grup mare de participanți (15 persoane) au viză de 

reunificare familială, în timp ce 12 dintre aceștia erau solicitanți de azil în momentul interviurilor. Alți 

6 participanți au primit deja statutul de azilul în timp ce doar 4 participanți aveau cetățenia țării lor 

gazdă.  

Figura 7 Statutul juridic al participanților 
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Migranții au fost, de asemenea, întrebați cu privire la anii lor de ședere în țara proiectului. Figura 20 

indică faptul că majoritatea participanților sunt destul de noi în țările gazdă și au reședința în țară de 

5 ani sau mai puțin. Această informație este de asemenea valoroasă pentru a înțelege situația 

actuală a migranților. Cu toate acestea, am avut și rezidenți pe termen lung, în special în Suedia. 

Figura 8 Ani de rezidență în țara gazdă 

 

4.2.2.Caracteristicile organizațiilor 

 

În ceea ce privește organizațiile, 25 de organizații diferite din cinci țări au luat parte în cercetarea 

proiectului (rețineți: nu există date despre caracteristicile celor 4 organizații diferite despre care s-a 

menționat că sunt implicate în studiu). Există servicii publice, cum ar fi Serviciul pentru ocuparea 

forței de muncă din Austria, sau agenții de afaceri, ONG-uri mici și mari care au cu toții ca și grup 

țintă migranții, refugiații și / sau persoanele defavorizate sau aflate în situații de risc. Cu toate 

acestea, există o gamă largă de expertiză în rândul organizațiilor participante. O scurtă descriere a 

organizațiilor participante este prezentată în tabelul 4.  

Tabelul 2 Caracteristicile organizațiilor participante1 
 

Organizația Aria de expertiză  Structura și sfera 
activităților organizației 

Gruprui țintă 

Wirtschaftsagentur 
Wien (Agenția de 
afaceri din Viena) 

Intreprinderi ale 
migranților  

- Finanțare 
- Consiliere 
- Dezvoltarea 

bunurilor 
imobiliare 

Fondator (companii), 
Antreprenori  

Kultur & Gut Comunicare Înființarea companiilor de Migranți, șomeri, 

                                                           
1 Nu sunt date furnizate de către Grecia cu privire la profilul organizațiilor
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interculturală, 
integrare, migrație 

tipul ”Start-up”, oferind 
experiențe interculturale 
migranților, refugiaților și 
persoanelor defavorizate 
social 

defavorizați social 

Diakonie 
Flüchtlingsdienst 

Integrarea 
refugiaților 

Suport de bază, locuință, 
consiliere 

Refugiaţi 

Caritas St. Pölten Azil și integrare + 
consiliere pentru 
bărbați: 
- Asistență regională 
a voluntarilor; 
- ateliere cu 
migranți 
- consiliere axată pe 
traumă 
- asistența medicală 
primară 

În domeniul azilului și 
integrării: 
Pentru persoanele cu drept 
de azil: toate serviciile 
oferite de Caritas 
Pentru solicitant de azil: 
Asistenta medicală primară 
Sarcini de integrare și 
ateliere 
Consultanță juridică 
Asistență în procesul de 
repatriere 

- voluntarii 
- Refugiații cu 
statut juridic diferit 
în AT 

- Persoane 
traumatizate 

AMS Vienna 
(Agenția de 
ocupare a forței de 
muncă Viena) 

Angajări  Agenția de ocupare a forței 

de muncă 

Șomeri, migranți, 
 

Itworks 
Personalservice 
GmbH 

Asistență de șomaj Înființare de companii 
”start-up”, oferind sprijin, 
consiliere și îndrumare 
pentru șomeri, în special 
din grupuri de risc, cum ar fi 
persoanele în vârstă, 
migranții și femeile. 

Șomeri 
 

Cross Sector 
Solutions 

Trafic de persoane și 
migrație 

Prevenirea criminalității Specialiști și persoane 
vulnerabile 

JRS Romania Asistență socială Asistență juridică și socială 
pentru refugiați și solicitanți 
de azil 

Refugiați și solicitanți 
de azil 

AIDROM Romania Asistență socială Solicitanții de azil 
Sectorul refugiaților și al 
azilului 
Programe de incluziune 

Refugiaţi 
Solicitanții de azil 
Cetățeni non-UE 

BP 
airport/Timisoara 

Trafic de persoane și 
migrație 

Poliția de frontieră 
 Aeroportul Timișoara 

Migranți legali și ilegali 

Open Skane Științe sociale Suport comunitar Refugiați, imigranți  
 

Tamam  Științe sociale Suport comunitar Refugiați, imigranți 
 

Hello Youth Sport Suport comunitar Refugiați, imigranți 
 

Mobilizing Expertise Antreprenoriat Servicii de expertiză și 
consultanță 

Tineri și adulți, ONG-
uri, Companii private, 
Întreprinderi sociale 
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PROMIDEA 
Cooperativa Sociale 

Planificarea 
proiectelor sociale 
Managementul 
proiectelor sociale 

Cooperativă socială care 
acționează în domeniul 
incluziunii sociale a 
persoanelor marginalizate, 
în special a imigranților 

Imigranţii 
Persoanele cu risc de 
excludere socială 

ATLANTE 
Cooperativa Sociale 

Gestionarea 
proiectelor în 
domeniul imigrației 
Mediere culturală 

Cooperativă socială care 
acționează în domeniul 
incluziunii sociale a 
solicitanților de azil și a 
refugiaților 

Solicitanți de azil și 
refugiați 

MIDIA Soc. 
cooperativa 

Gestionarea 
activităților privind 
includerea în muncă 
a persoanelor 
defavorizate 

Cooperativă care oferă 
instruire, îndrumare în 
muncă, consultanță pentru 
tineri, adulți și companii 
 

 

Șomeri, migranți, 
companii 
 

Associazione Popoli 
Amici 
 

Proiecte în 
domeniul imigrației 

Asociație non-profit care 
lucrează pentru incluziunea 
socială a migranților și 
refugiaților 

Immigrants 
People at risks of social 
exclusion 

Associazione 
PROCIV ARCI 

Centrele SPRAR Asociația non-profit care 
lucrează în domeniile: 
Protecția civilă 
Includerea socială și 
profesională a solicitanților 
de azil și a refugiaților 

Solicitanți de azil și 
refugiați 

 

4.3. Rezultate / Constatări   

Această parte a raportului prezintă o sinteză a rapoartelor naționale din 5 țări partenere. Rezultatele 

sunt discutate în două rubrici principale: migranți și organizații. Sunt discutate problemele care au 

apărut în urma analizei. 

4.3.1. Probleme din perspectiva migranților  

 

Următoarele teme au fost reliefate în urma interviurilor cu migranții (a se vedea figura 21):  

 
 

 

 

 

 
Figura 9 Temele identificate în urma interviurilor cu migranții 
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Viața de zi cu zi în țara gazdă: Experiențele migranților variază destul de mult în funcție de țările lor. 

În timp ce migranții din Austria și România sunt mult mai mulțumiți de viața lor, migranții din Suedia 

și Grecia se confruntă cu provocări diferite, precum „respectarea religiei lor”. În legătură cu aceasta, 

trei teme au apărut ca provocări pentru viața de zi cu zi în țările gazdă:  

(a) competența lingvistică, poate constitui o  barieră pentru a  participa activ în viața socială: Limba a 

ieșit ca un subiect foarte puternic pentru migranți și aproape toate țările au comentat despre lipsa 

competențelor lingvistice necesare. A fost cea mai mare problemă în contextul austriac, de exemplu. 

Aceștia au afirmat că necunoașterea limbii germane este o mare problemă în Austria. Se simt uneori 

tratați într-un mod negativ atunci când nu vorbesc limba germană în timpul cumpărăturilor sau altor 

sarcini zilnice. Problema limbii a apărut și în viața profesională ca o mare problemă. 

(b) lipsa de contact cu localnicii (poate fi legată și de probleme de limbă): în special nemulțumirea 

refugiaților și solicitanților de azil pentru lipsa contactului cu localnicii. Cu toate acestea, migranții 

foarte educați au comentat și asta. Rezultatele indică faptul că majoritatea migranților / refugiaților 

trăiesc în propriile comunități cu un contact minim cu localnicii și acest lucru creează mai multe 

probleme pentru integrare. Participanții italieni au conectat această problemă la lipsa de informații 

despre evenimentele și cerințele importante pe care trebuie să le îndeplinească. 

(c) discriminare / lipsă de respect: Unii participanți din aproape toate țările au menționat că se 

confruntă cu discriminare în viața de zi cu zi. Unii participanți din Grecia au explicat în detaliu 

discriminarea cu care se confruntă. Mai mult, participanții suedezi au subliniat problema 

„respectului” în special în ceea ce privește respectarea religiei lor.  

Experiența pe piața forței de muncă în țara gazdă: Aproape jumătate dintre migranți erau angajați la 

momentul interviului și aveau o anumită experiență pe piața locală a forței de muncă. Problemele 

care au apărut, în baza datelor colectate, sunt: 

 

(a) dificultatea de a primi permisul de muncă: aceasta a apărut ca un subiect foarte puternic, în 

special în focus grupurile austriece și românești cu nivel înalt de competențe și educație. Datorită 

legislațiilor stricte, este din ce în ce mai greu să primești permisul de muncă în ambele țări. 
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(b) dificultate de a găsi un loc de muncă ca refugiat: în special în Italia, Grecia și Suedia, participanții 

au declarat cât de greu este să găsești un loc de muncă, chiar dacă au încercat căile oficiale, 

instituțiile și persoanele private. Sunt destul de descurajați să găsească un loc de muncă. 

(c) a fi supracalificat: acest lucru a apărut ca o problemă în principal în eșantionul austriac. Aproape 

jumătate dintre aceștia au menționat faptul că angajatorii au considerat că sunt supracalificați 

pentru multe posturi pe care ei au aplicat și că este chiar mai dificil pentru cei care au studii 

superioare, cum ar fi în special Master sau Doctorat să își găsească un loc de muncă. 

(d) Alte aspecte: discriminarea, cultura diferită a muncii, importanța rețelei sociale și normele 

birocratice mai dure au fost printre celelalte aspecte care au apărut în urma discuțiilor purtate în 

cadrul focus-grupurilor.  

Sprijin instituțional: Doar un număr foarte mic dintre participanții la studiu au menționat faptul că au 

primit sprijin în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă sau formare în zona în care doresc să 

lucreze în toate țările din proiect. În Austria au fost identificate doar trei instituții, AMS- Agenția 

pentru Șomaj, Wirtschaftsagentur Wien (Agenția de Afaceri din Viena) și WAFF (Fondul de 

Promovare a Forței de Muncă din Viena). Majoritatea participanților care au solicitat AMS au 

declarat faptul că au avut o experiență negativă cu privire la atitudinea consilierilor care lucrează 

acolo. Ei au fost de acord că nu există sprijin minim sau deloc din partea agenției pentru șomaj. În 

Italia și România, participanții au declarat faptul că cer și primesc sprijin, în principal, din partea 

ONG-urilor, dar nu din partea serviciilor publice.  

Instruire și educație continuă: Cei mai mulți participanți nu au participat la nici o pregătire în țările 

proiectului, cu excepția cursului de limbă străină. Cu toate acestea, s-au arătat interesați de cursuri și 

instruiri în diferite domenii, atât ocupaționale, cât și culturale. O problemă importantă care a fost 

discutată în timpul interviurilor a fost recunoașterea diplomelor lor anterioare. Niciunul dintre 

participanți nu a trecut prin procesul de recunoaștere sau validare în țările gazdă. Doar un 

participant din Italia și-a validat diplomele, deoarece avea toate documentele. Așadar, aceasta este o 

problemă semnificativă în raport cu nevoile de educație și formare a migranților.  

Percepții despre antreprenoriat: mai mult de jumătate dintre toți participanții au declarat că au 

planificat sau au gândit să își înființeze propriile companii, unii dintre ei fiind chiar în faza de 

planificare pentru propria companie (a se vedea Raportul Național România). Unii dintre ei, cum ar fi 

participanții chinezi din Grecia, aveau deja propria lor afacere. Există însă legislații și cerințe 

birocratice diferite în fiecare țară, astfel că unii participanți consideră că este foarte ușor să înființeze 

o afacere (România, Grecia), alții o consideră foarte dificilă (Austria). Ca motivație principală a 

antreprenoriatului poate fi identificată dificultatea obținerii unui loc de muncă în zonele lor. Cu toate 

acestea, este important de menționat că migranții nu sunt pe deplin conștienți de capitalul social, 

cultural și economic de care au nevoie. 

Printre abilitățile și competențele antreprenoriale pe care doresc să le învețe pot fi enumerate: 

sisteme naționale și reglementări naționale (cerințe legale și procese birocratice), management, 

leadership, contabilitate, piața locală, comunicare și relații umane, abilități soft, dezvoltarea planului 

de afaceri , management financiar, comerț electronic și marketing online, management social media 

și resurse umane. 
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Cei mai mulți dintre participanți au indicat faptul că preferă instruiri față în față despre abilitățile 

antreprenoriale.  

Sugestii despre integrarea migranților pe piața muncii: Printre sugestiile participanților cu privire la o 

mai bună integrare pe piața muncii s-au numărat: cursuri de integrare mai bune (orientare) și clase 

de limbi străine pentru migranți, furnizarea de mai multe oportunități pentru conectarea în rețeaua 

socială și contactul cu localnicii, furnizarea de informații mai bune cu privire la sistemele din țările 

gazdă, în special în ceea ce privește munca, educația și sănătatea și unități de sprijin și consiliere mai 

bune pentru migranți. Este important de menționat că învățarea limbii a fost menționată ca factorul 

cheie pentru integrare, atât pe piața forței de muncă, cât și în viața socială. Deci, limba trebuie să fie 

o prioritate.  

4.3.2. Probleme din perspectiva organizațiilor  

 

Următoarele probleme fost identificate, ca urmare a meta analizei interviurilor.  

Integrarea migranților pe piața forței de muncă: Din datele colectate reiese faptul că integrarea 

migranților pe piața muncii este destul de dificilă în toate țările implicate în cadrul prezentului 

proiect. Participanții au enumerat mai multe motive diferite: (a) abilitățile lingvistice. Aceasta a 

apărut în toate interviurile ca o problemă principală. (b) O altă problemă importantă este 

recunoașterea diplomelor obținute anterior. În Austria, se pune accent puternic pe diplome și 

certificate. Astfel, validarea diplomelor anterioare ale migranților, în Austria, este o problemă 

crucială, precum și în Italia. Aceasta este o preocupare semnificativă, în special pentru migranții cu 

nivel înalt de calificare. Au probleme în procesul de recunoaștere a experiențelor lor anterioare, și în 

special a învățărilor non-formale. Migranții cu înaltă calificare au mai multe dificultăți în a găsi un loc 

de muncă sau ocupă posturi de muncitori necalificați, de cele mai multe ori. Deci, rata șomajului este 

mult mai mare pentru migranții cu înaltă calificare, comparativ cu migranții cu un nivel modest de 

calificare. (c) Oportunități de angajare în zonele în care trăiesc: Ca și în Italia și Suedia, oportunitățile 

de angajare limitate reprezintă o problemă pentru integrarea migranților pe piața muncii. 

Dimpotrivă, în România, s-a menționat că migranții cu înaltă calificare au o șansă mai mare de 

angajare. Ocuparea forței de muncă este, de asemenea, destul de lentă, un participant a subliniat că, 

după 5 ani de la deținerea permisului de ședere, rata ocupării forței de muncă este de 60-70%, în 

special pentru migranții cu înaltă calificare.  

Bariere în integrare: Toți participanții au enumerat limba ca principală barieră pentru facilitarea 

integrării. Unele probleme legate de dezvoltarea abilităților lingvistice sunt:  fiind lipsa de contact cu 

localnicii pentru a exersa limba și prea mult timp de așteptare între nivelurile cursurilor de limbă 

(migranții / refugiații uită ce au învățat în cadrul cursurilor anterioare). O altă barieră importantă 

este recunoașterea diplomelor anterioare. Fără validarea corectă și recunoașterea diplomelor 

anterioare, în special migranții cu înaltă calificare au mai multe probleme în a găsi locuri de muncă 

care se potrivesc cu abilitățile și experiențele lor și, de cele mai multe ori, lucrează în locuri de muncă 

cu un nivel scăzut de calificare, ca și muncitori necalificați. În legătură cu aceasta, lipsă a calificărilor 

necesare este listată și ca o barieră pentru piața muncii. Următoarea barieră menționată de 

participanți este bugetul strâns și scăderea sprijinului financiar pentru integrare. Acest lucru 



 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această comunicare reflectă doar punctele de vedere ale 
autorului, iar Comisia Europeană nu poate să fie considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată 

informațiilor conținute în aceasta. 

cauzează lipsa unui sprijin suficient pentru migranți / refugiați. O altă barieră menționată de 

participanți este imaginea negativă a migranților / refugiaților din mass-media, precum și 

stereotipurile, concepțiile greșite și obstacolele culturale. Procedura lungă de azil este listată ca o 

altă barieră pentru integrare. În timpul de așteptare, solicitanții de azil nu pot face nimic. Deci, 

uneori, trebuie să aștepte ca 2 ani. Ultima problemă menționată este lipsa de informații privind 

sistemul pieței muncii și cultura muncii în țările gazdă. Consultați Figura 21 pentru o listă a 

barierelor. 

Figura 10 Bariere în integrarea migranților pe piața forței de muncă 

 

 

Activități de sprijin pentru integrare: Primul sistem de asistență care a fost cel mai des menționat a 

fost cel de  învățare a limbilor străine, în fiecare țară. Aproape toți participanții au convenit că 

cursurile de limbi străine sunt esențiale, deoarece dau posibilitatea cursanților de a vorbi limba 

respectivă, ceea ce este cel mai important aspect al integrării de succes. Cursurile mai eficiente de 

limbă sunt importante, deoarece este necesar ca aceste grupuri să se cunoască, pentru a elimina 

prejudecățile. Unul dintre participanții austrieci a declarat că „oamenii vorbesc despre migranți, dar 

nu vorbesc cu ei”. O altă sugestie importantă, menționată în cadrul cercetării, este un bun sistem de 

recunoaștere și validare a diplomelor și certificatelor obținute anterior. Acest lucru este foarte 

important pentru a lucra într-un loc de muncă care se potrivește cu abilitățile și calificările 

migranților. O altă sugestie care a venit din Italia este implicarea sporită a serviciului de ocupare a 

forței de muncă în politicile de integrare. Un exemplu de bune practici în acest sens este Serviciul 

Public Austriac pentru Ocuparea Forței de Muncă. O relaționare mai strânsă între toate părțile 

interesate și implicate este  crucială pentru a coopera și a găsi o soluție holistică acestor probleme. 

Ultima sugestie importantă este creșterea finanțării și mai multe stimulente financiare pentru cei 

care lucrează. De asemenea, pe lângă aspectele anterior menționate, o serie de alte problematici 

pot fi evidențiate: consiliere individuală, formări în domeniul diversității culturale, centre de 

învățare, sisteme de asistență mai bune, de ex. locuințe la prețuri accesibile și oportunități de 

formare mai bune.  

Rolul antreprenoriatului în integrare: Toți participanții au fost de acord că antreprenoriatul poate fi 

util pentru integrarea pe piața muncii, dar au subliniat, de asemenea, că înființarea propriei afaceri 

nu este ușor de făcut ci, este destul de complicat. Mai mult, capitalul financiar este cea mai mare 

problemă, astfel că finanțarea publică se numără printre sugestiile prezentate. Astfel, deși oferă 

instruire și consiliere pentru antreprenorii migranți, este la fel de important ca aceștia să aibă tipul 

potrivit de competențe și abilități. Participanții au declarat că limba și banii sunt cele mai mari 
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bariere pentru antreprenoriat. Alte bariere sunt reglementări dificile și complexe pentru înființarea 

unei companii, lipsa de competențe și abilități care sunt importante pentru antreprenoriat și lipsa de 

sprijin social și instituțional.  

Îmbunătățirea abilităților și competențelor:  cea mai importantă problemă menționată a fost, în 

primul rând, un centru național de recunoaștere și validare pentru a oferi sprijin migranților / 

refugiaților. Apoi, ar trebui să fie disponibile toate tipurile de cursuri, inclusiv cursuri de limbi străine 

și competențe specifice, cum ar fi antreprenoriatul, arta și contabilitatea, precum și mai multe 

traininguri profesionale, pentru a oferi oportunități migranților să se dezvolte în domeniile pe care 

trebuie să le dezvolte. Participanții au identificat faptul că sistemele sociale specifice fiecărei țări ar 

trebui să fie prezentate migranților, precum impozitarea, educația, munca și șomajul. 

În ceea ce privește cursurile de antreprenoriat, acestea ar trebui să includă domenii tehnice, dar și 

abilități soft, de ex. abilități personale de gestionare și comunicare și munca în echipă.    

Recomandări pentru politici și practici 

„Societatea în ansamblu trebuie să înțeleagă că migrația este un fenomen îmbogățitor și nu un 

handicap” (experți participanți din România, Sibiu). Aceasta este o declarație foarte importantă care 

trebuie să fie făcută vizibilă în fiecare zonă legată de migranți. O schimbare de percepție este 

necesară la toate nivelurile țărilor din proiect, inclusiv la nivelul politicilor publice sau al vieții de zi cu 

zi. Acest raport a identificat în mod clar anumite probleme și a contestat faptul că are nevoie de 

atenție din perspectiva migranților și a experților pentru a ajunge la o mai bună integrare și 

incluziune socială. Recomandarea noastră, privind modalitatea de a aborda aceste probleme și 

provocări sunt: 

- politici naționale publice, stabilite pe termen lung și cuprinzătoare; strategii funcționale, pentru a 

sprijini migranții să își găsească un cămin și să facă parte din societate; 

- prevenirea reducerilor bugetare în domeniile politicii de integrare; 

- crearea unei rețele strânse dintre actorii migrației și integrării pentru a crea soluții 

multidimensionale la problemele multidimensionale; 

- cursuri de limbă mai bine organizate, cu stimulente pentru ușurarea procesului; 

- crearea unor sisteme mai simple, centrale și cuprinzătoare de recunoaștere și validare a diplomelor 

și certificatelor de calificare, dobândite de către migranți anterior ajungerii în țara gazdă.  

 

- furnizarea serviciilor specializate de consiliere pentru a accelera accesul migranților pe piața 

muncii. Abilitățile și competențele lor existente ar trebui utilizate pentru a preveni munca 

necalificată; 

- formarea unui cadru cuprinzător pentru formarea antreprenorială, deoarece poate fi o opțiune 

bună pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Aceste instruiri ar trebui să fie printre formările 

care le sunt oferite migranților, nu numai țările participante în cadrul acestui proiect, ci și la nivel 

european.  
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Rezumat 

Acest raport este o sinteză a rapoartelor naționale realizate în cadrul prezentului proiect, în cele cinci 

țări ale acestuia:  Austria, Grecia, Italia, România și Grecia. Acesta a oferit o imagine cuprinzătoare 

nu numai în țările proiectului, ci și în Europa și a delimitat clar principalele probleme legate de 

integrarea migranților pe piața forței de muncă în Europa. Interviurile de tipul focus grup-urilor 

desfășurate cu migranții și actorii cheie interesați au oferit informații valoroase cu privire la 

recomandările politice, precum și pentru planificarea curriculumului de formare a migranților pe 

care proiectul își propune să dezvolte. Referitor la  interviurile desfășurate, două aspecte ale 

problemelor ar putea fi discutate din perspectiva a cinci contexte naționale diferite. Țările diferă 

destul de mult din punct de vedere al sistemelor lor legale și politice, însă problemele cu care se 

confruntă migranții sunt destul de asemănătoare. Astfel, un cadru european comun cu influențe 

locale poate oferi mult sprijin pentru a face față provocărilor cu care ne-am confruntat.  
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ANEXA A 

Lista programelor de instruire din toate țările partenere 

 

 

Lista programelor de instruire în Italia 

Nume Furnizor și tip de furnizor Grupuri țintă Domenii de tematice Insrumente Scurtă descriere 
 

RECORD University Ca’ Foscari of 
Venice 

Imigranții cu 
permis obișnuit 

Scopul principal este 
contrastul cu discriminarea 
prin cunoașterea limbii, 
esențială atât pentru 
incluziunea socială, cât și 
pentru munca într-un nou 
context cultural 

Utilizarea de documente, focus grupuri, 
internet, Facebook 

O instruire bazată pe 12 
unități pentru nivelul A1 și 
13 unități pentru nivelul A2 
al CERF (Cadrul european 
comun de referință pentru 
limbi) 
Fiecare unitate se referă la 
un context în care se 
întâmplă discriminare 

Formazione 4 
Immigrazione 

ANCI- Ministry of Interior  Scopul este de a inova 
procedurile administrative 
de primire a migranților 

Combinația dintre pregătirea față în față și 
cursurile la distanță 

Un curs bazat pe module 
despre procedurile de 
imigrare și modele 
organizaționale de imigrare 

IPOCAD Programma Integra Migranți, 
asociații de 
migranți 
Angajat public 
al 
municipalitățilo
r din 
următoarele 
regiuni: 
Trentino Alto 
Adige, Liguria, 
Basilicata, 
Calabria, 

Scopul principal este 
promovarea participării 
migranților la viața socială 
publică și sensibilizarea 
comunității locale cu privire 
la problemele migrației 

Instruire față în față Realizări ale: clase de limbi 
străine; coaching în muncă 
și consiliere pentru 
asociațiile de migranți; 
promovarea noilor 
organizații de migranți 
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PugliaAngajat 
public al 
municipalitățilo
r menționate 
despre regiuni: 
Trentino Alto 
Adige, Liguria, 
Basilicata, 
Calabria, 
PugliaAngajat 
public al 
municipalitățilo
r necesare 
despre regiuni: 
Trentino Alto 
Adige, Liguria, 
Basilicata, 
Calabria, Puglia 

 

List of Training Programmes in Austria  
Nume Furnizor și tip de furnizor Grupuri țintă Domenii de conținut Insrumente Scurtă descriere 

 

ARISE (=Appetite for 
Enterprise): 

Austria (Project 
coordination Italy) 

Femei migrante în 6 
țări europene: 
Austria, Franța, 
Germania, Grecia, 
Italia și Suedia 

- Competențe antreprenoriale 
în gastronomie 
- instruire pentru lucrătorii 
sociali, formatori și mediatori 
interculturali 

- Diverse ateliere și activități de formare în 
toată Europa 
- ARISE Activități și exemple de bune 
practici în toată Europa 

Scopul proiectului ARISE 
este de a promova 
capacitățile sociale și 
antreprenoriale ale femeilor 
migrante prin dezvoltarea și 
exploatarea cunoștințelor și 
abilităților legate de 
alimente care oferă 
posibilități pentru activități 
generatoare de venituri. 
Proiectul va încuraja 
dezvoltarea și punerea în 
aplicare a unor idei de 
afaceri inovatoare legate de 
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alimentație durabil din 
punct de vedere economic, 
pentru a promova învățarea 
reciprocă între cultura 
femeilor migrante și cea a 
comunităților primitoare. 
Obiectivele specifice sunt: 
-pentru a împuternici 
migranții și refugiații, în 
special femeile care suferă 
rate de integrare mai mici 
decât migranții de sex 
masculin și se confruntă cu 
discriminări și provocări 
suplimentare în accesul lor 
la educație și piața muncii. 
- stimularea 
antreprenoriatului în rândul 
femeilor migrante. 

UGP 
(=Unternehmensgrü
ndungsprogramm): = 
Business start-up 
programm 

AMS (Arbeitsmarktservice 
Österreich) = Serviciul 
public pentru ocuparea 
forței de muncă, Austria 

- Șomajul trebuie să 
fie la începutul 
fazei de pregătire 
- Intenția de a 
deveni 
independent; 
- Există o idee 
concretă de 
proiect; 
- Se oferă o 
adecvare 
profesională a 
fundației companiei 

4 faze: 
- Faza de clarificare: 
Clarificarea fezabilității ideii 
de afaceri și examinarea 
cerințelor personale 
- Faza de pregătire: intrarea în 
programul de pornire - 
însoțire de consultanță și 
calificare 
- Faza de implementare: 
începerea activității 
independente 
- Faza de urmărire: verificarea 
de către companie a 
companiei nou-fondate de 
către un consultant de 
management 

- Faza de clarificare 
- Faza de pregătire 
- Faza de implementare 
- Faza de urmărire 

Tânărul potențial 
antreprenor poate solicita 
consiliere pentru început de 
la o firmă de consultanță 
care cooperează cu AMS. În 
plus, există posibilitatea de 
a achiziționa calificările 
necesare. Costurile pentru 
consultanța în management 
și calificarea ulterioară sunt 
suportate de AMS. 
În plus, în anumite condiții, 
securitatea financiară este 
garantată pe toată durata 
participării la program. 
Durata programului de 
pornire a afacerii este, în 
general, de 6 luni și este 
convenită de la caz la caz 
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între potențialul tânăr 
antreprenor și AMS. 

MEnt (Migrant 
Entrepreneurship 
supported by 
Mentors): 

Austria (coordonator de 
proiect) 

migranții care își 
propun să înceapă 
o afacere 

Proiectarea, implementarea, 
testarea și evaluarea a două 
cicluri de incubare ușoară 
pentru proiecte 
antreprenoriale propuse de 
migranți, susținute de tutori. 

- apel pentru antreprenori; 
- scurtă sesiune de antrenament; 
- incubație ușoară 
- potrivirea cu mentorii; 
- Sesiune finală de pitching 

MEnt este un program de 
incubare și mentorat 
inovator și dinamic, care 
oferă șansa migranților și 
refugiaților de a fi susținuți 
în primii pași de lansare a 
proiectelor antreprenoriale. 
Proiectul intenționează să 
faciliteze și să favorizeze 
integrarea economică și 
socială a migranților care îi 
susțin în dezvoltarea de noi 
inițiative de afaceri, prin 
intermediul unor programe 
de incubare ușoară și de 
mentorat. Relația cu 
mentorii este nucleul 
proiectului, permițând 
îmbunătățirea ideilor de 
afaceri emergente prin 
interacțiunea cu experții din 
sectorul de afaceri dat și din 
contextul național. 
Proiectul MEnt este 
implementat cu sprijinul 
multor organizații locale și 
mentori care colaborează cu 
cei șase parteneri ai 
proiectului și contribuie la 
obiectivele generale ale 
inițiativei. 
MEnt este un proiect 
finanțat de Fondul de azil, 
migrație și integrare de 
către UE. 

Start-up Modul Wirtschaftsagentur Wien - Start-up-uri - Academie Start-up; - individual consultations;  Agenția de afaceri de la 
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(formerly MINGO 
project 

(= Agenția de afaceri din 
Viena: întreprinderile 
migranților Viena) 

- Fondatori ai 
companiei și tineri 
antreprenori 
- Întreprinderi 
individuale și 
micro-întreprinderi 
în faza de fundare 
timpurie 

- Birouri; 
- sesiuni de coaching cu 
privire la planurile de pornire 
/ finanțare / extinderi; 
- întreprinderi migrante 
- Serviciul Enterprise pentru 
femei 

- workshops; 
- offices;  
- networks 

Viena sprijină start-up-uri, 
fondatori, tineri 
antreprenori, companii cu o 
persoană, micro-
întreprinderi, noi angajați 
independenți și companii cu 
migrație în drum spre 
independență. 
Serviciile oferite de agenția 
de afaceri din Viena: 
- Suport de afaceri gratuit și 
extins 
- Spații de birou flexibile și 
rentabile 
- Oportunități de formare 
gratuite 
- Consultările sunt oferite în 
15 limbi 
Obiective principale: 
- Gestionare gratuită pentru 
fondare, finanțare și 
extindere 
- Ateliere bilingve gratuite 
- Informații privind 
finanțarea Agenției de 
afaceri din Viena 
- Punct de contact pentru 
spații de birou flexibile și 
speciale 
- Informații despre serviciile 
furnizate de Orașul Viena 
- Ajutor și consiliere atunci 
când aveți de-a face cu 
autoritățile și 
departamentele oficiale 

Information for 
recent immigrants 

WAFF (Fondul de 
promovare a forței de 
muncă din Viena) 

Imigranți recenți - „Start Viena”: primele 
informații despre „muncă și 
angajare” în limba maternă; 

- Consultări 
- Ateliere 
- Evenimente 

WAFF a fost fondată în 1995 
pentru a reprezenta 
interesele angajaților și 
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 - „Perspectivă”: 
recunoașterea și consultarea 
educației ulterioare; 
- promoții 
 
WAFF completează politica 
federală a pieței muncii în 
strânsă coordonare cu 
Serviciul Public de Ocupare a 
Forței de Muncă din Viena și 
partenerii sociali. Politica 
pieței muncii în Austria este 
responsabilitatea ministrului 
federal al Muncii, afacerilor 
sociale, sănătății și protecției 
consumatorilor. Serviciul 
Public de Ocupare a Forței de 
Muncă Austria 
implementează Politica 
Federală a Pieței Muncii. 
 

înseamnă: 
- Perspective profesionale 
mai bune pentru angajații 
din Viena 
- Reducerea discriminării pe 
piața muncii și prevenirea 
amenințării excluderii din 
sistemul de ocupare 
- Promovarea egalității de 
șanse între bărbați și femei 
pe piața muncii 
- Îmbunătățirea atractivității 
Vienei ca locație de afaceri 
Și-au stabilit următoarele 
obiective: 
- îmbunătățirea 
oportunităților de 
dezvoltare a locurilor de 
muncă pentru angajații vieni 
- reducerea dezavantajelor 
existente pe piața muncii 
- să prevină excluderea 
iminentă din sistemul de 
ocupare 
- să asigure o pregătire 
profesională bună și 
intrarea cu succes a 
profesiei de către tineri 
- să facă mai atractivă 
locația de afaceri din Viena 
- promovarea egalității de 
șanse între femei și bărbați 
pe piața muncii 
- Îmbunătățirea 
oportunităților pentru 
vienezii cu migrație pe piața 
muncii 



 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această comunicare reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană  nu poate să fie considerată 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în aceasta. 

 

List of Training Programmes in Romania 

Nume Furnizor și tip de furnizor Grupuri țintă Arii de conținut Instrumente Scurtă descriere 

INTERACT PLUS Programul național - 
Proiectul Fondului de azil, 
migrație și integrare în 
diferite orașe din România 

Beneficiarii 
protecției 
subsidiare * (BPI), 
Refugiați (RRT), 
Străini din țări din 
afara UE cu 
domiciliul legal în 
România, 
Instituții locale, 
organizații 
neguvernamental
e care lucrează cu 
migranții; 
Comunitățile de 
străini; 
Mass-media 

Scopul general al proiectului 
este integrarea socio-
economică și culturală a 
migranților din România; 
Activitățile variază în fiecare 
din cele 5 regiuni din 
România. 

Printr-o abordare integrată pentru furnizarea 
de informații și servicii de care migranții au 
nevoie (de exemplu, ocuparea forței de 
muncă, acces la servicii de sănătate, acces la 
servicii educaționale, culturale, de locuințe și 
sociale, participare activă); 
Prin consolidarea cooperării și implicării active 
a autorităților, sectorului privat și a altor 
entități cu atribuții în domeniul integrării 
migranților 

Obiectivele proiectului sunt: 
1. Informarea beneficiarilor 
cu privire la cerințele legale 
de înscriere în România și 
reglementările privind 
șederea în România 
2. Informarea beneficiarilor 
cu privire la drepturile și 
responsabilitățile cetățenilor 
care locuiesc în România 
3. Informarea beneficiarilor 
despre piața muncii din 
România și facilitarea 
accesului acestora pe piața 
muncii din România 
4. Informarea beneficiarilor 
cu privire la sistemul de 
asistență socială și asigurări 
sociale din România și 
facilitarea accesului 
acestora la acestea 
5. Informarea beneficiarilor 
despre sistemul de 
învățământ din România și 
facilitarea accesului 
acestora la acest aspect 
6. Informarea beneficiarilor 
despre detaliile și condițiile 
programului de integrare 
pentru beneficiarii unei 
forme de protecție 
internațională. 
7. Sprijinirea financiară și 
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materială a beneficiarilor 
pentru un proces de 
integrare fără probleme. 

Festivalul de artă 
pentru refugiați din 
Timișoara, parte a 
„Proiectului NICER” 

Organizare lider: AIDROM 
Timișoara 

Migranții; Public 
larg (societatea 
civilă); Copii și 
tineri din 
Timișoara și din 
împrejurimi 

- Instalații artistice 
- Prezentare de 
scurtmetraje realizată de 
tineri 
- Expoziție de pictură 
- Teatrul Forum 
- Performanta muzicala 
- Festivalul alimentar 

Instalații artistice; 
Scurtmetraj „Cine sunt eu?”; 
Expoziție de pictură; 
Teatrul Forum „Identic vs identitate”; 
Performanta muzicala; 
Festivalul alimentar 

Motivul principal pentru 
alegerea activității ca model 
de bune practici a fost faptul 
că a fost un proiect pilot în 
România, care a avut un 
impact social foarte bun. 
Modul unic în care 
organizatorii au implicat 
comunitatea locală și 
migranții în desfășurarea de 
activități în colaborare care 
generează distracție au fost 
de o asemenea natură încât 
au dus la un impact foarte 
mare în ceea ce privește 
conștientizarea culturală și 
cetățenia activă. 
Recreația căii și a 
dificultăților cu care 
migranții se confruntă în 
perioada de tranziție și în 
călătoria lor până în 
România au ajutat 
comunitatea locală să 
înțeleagă pe larg, prin 
intermediul învățării 
experimentale, provocările 
cu care se confruntă 
migranții și traumele cu care 
s-au confruntat. Acest lucru 
a avut un impact emoțional 
foarte mare asupra 
participanților și asupra 
celor care văd scenele la 
televizor sau prin 
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intermediul social media. 
Tinerii au fost extrem de 
receptivi și au participat 
activ la toate activitățile. 

Ziua multiculturală 
Brașov 

Centrul de integrare a 
migranților Brașov 

Migranții, 
Societatea civilă 

Expoziții de artă; Spectacole 
scenice; Expoziții foto 

- Artă Modernă 
- Activități artistice non formale 

Scopul Zilei Multiculturale 
Brașov este de a crea dialog 
între comunitățile străine 
din Brașov și comunitatea 
locală (în general, 
comunitatea românească) 
prin expoziții culturale 
despre țări străine și 
spectacole: dansuri 
tradiționale, cântece 
tradiționale, prezentări de 
țară, piese de teatru etc. 
Evenimentul este organizat 
de Centrul de Integrare a 
Migranților Brașov care 
oferă servicii de incluziune 
pentru migranți din 2010 în 
parteneriat cu OIM - 
Organizația Internațională 
pentru Migrație. ONG-ul 
oferă servicii de integrare 
pentru refugiați și cetățeni 
din țări terțe din Brașov prin 
clasa română, consiliere 
socială și juridică, ajutor 
financiar de urgență, 
activități culturale și 
recreative. 

 

List of Training Programmes in Sweden 

Nume Furnizor și tip de 
furnizor 

Grupuri țintă Arii de conținut Instrumente Scurtă descriere 
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Program de 
mentorat Almi 

Partenerul de afaceri 
ALMI suedez este o 
organizație 
guvernamentală 

Antreprenor 
migrant în afaceri 
timp de 2-7 ani 

Almi oferă, de asemenea, 
mentorului și mentorului un 
caiet care include un plan 
de acțiune pentru afaceri, 
constând în diverse acțiuni 
strategice și tactice. Acesta 
enumeră activitățile 
obișnuite de afaceri, cum ar 
fi obiectivele și obiectivele, 
analiza situației, informațiile 
de afaceri și rezultatele 
dorite, etc. Se presupune că 
persoanele fizice vor fi 
principala forță motrice a 
relației și, prin urmare, 
trebuie să fie pregătite cu 
întrebări. 

Conform filozofiei Almi, este important să nu 
servim niciodată soluții gata, ci mai degrabă 
să-i ajutăm pe minori să își vadă nevoile și să 
lucreze cu ei. Astfel, rolul mentorului este 
doar acela de a sprijini propria abilitate a 
mentalului de a identifica problemele și de a 
găsi soluțiile potrivite. Această viziune și 
abordare este similară cu ceea ce a apărut la 
fel de important în cercetarea privind 
mentoratul. În general, se consideră că rolul 
mentorului este de a pune întrebări corecte 
decât de a da răspunsuri corecte (Oritz-
Walters, R. 
2009). 

Antreprenorii cu experiență 
străină obțin un mentor cu 
experiență îndelungată în 
viața de afaceri suedeză 
pentru a-i ajuta să își 
dezvolte afacerile și pentru 
a avea acces la contactele și 
cercurile de afaceri 
relevante din Suedia. Un alt 
aspect este că guvernul 
suedez speră că programul 
de mentor va ajuta la 
integrare. 

NyföretagarCentrum Joburi și societate 
Suedeză 
(NyföretagarCentrum), 
înființată în 1985, este 
axată pe lansarea de noi 
întreprinderi viabile 

Vârsta adultă care 
este dispusă să-și 
înceapă propria 
afacere 

Stimulează și facilitează 
pornirea și creșterea de noi 
companii viabile; 
Lucrează prin profesioniști 
dedicați; 
Oferă ajutor pentru auto-
ajutor; 
Construiește și întreține o 
rețea de transfer de bune 
practici; 
Întărește comunitatea 
locală; 
Contribuie puternic la 
reînnoirea afacerilor private 
suedeze. 

Începerea unei afaceri în Suedia este un 
proces destul de simplu. Dar trebuie să 
înțelegeți că există legi și reglementări care se 
aplică și că dvs., ca antreprenor, sunteți 
responsabil pentru înțelegerea și gestionarea 
afacerii dvs. în conformitate cu 
reglementările. La NyföretagarCentrum vă 
oferim răspunsuri și vă îndrumăm în acest 
proces. Dar tu, antreprenorul cel care trebuie 
să lucrezi. 

Ajută oamenii să se 
angajeze cu succes cu 
crearea de locuri de muncă 
suplimentare și venituri 
fiscale. Funcționează la nivel 
local prin aproximativ 90 de 
agenții de întreprindere, 
care acoperă 200 dintre cele 
290 de municipalități din 
Suedia. Acționează ca o 
umbrelă pentru toate 
agențiile Enterprise din 
Suedia. 

YUMP FS a fost fondată în 1996 
ca Asociația 
Internațională a 
Antreprenorilor din 
Suedia (Internationella 
Företagarföreningen i 

Oameni care sunt 
dispuși să lucreze la 
propria lor 
activitate.Focalizați 
pe imigranți, 
refugiați de la orice 

IFS, împreună cu agențiile 
sale partenere, au inițiat 
mai multe proiecte pentru 
promovarea 
antreprenoriatului. 
Proiectul Mișcarea Urbană 

YUMP Academy funcționează ca o combinație 
de antrenament, competiție și kickstart 
pentru afacerea dvs. Academia se bazează în 
principal pe e-learning, dar veți avea întâlniri 
fizice cu antrenorii de afaceri pentru a vă 
dezvolta ideea. Veți avea, de asemenea, 

Scopul IFS este stimularea și 
creșterea antreprenoriatului 
în rândul grupurilor de 
migranți, creșterea 
competenței între 
antreprenorii individuali 
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Sverige) pentru a oferi 
sprijin persoanelor cu 
medii de migranți care 
doresc să înceapă și să 
opereze afaceri în 
Suedia. 

vârstă adultă Tânără sau YUMP, de 
exemplu, este un program 
educativ selectiv pentru 
antreprenori pentru tinerii 
care au dreptul la ajutor 
financiar guvernamental 
pentru studii superioare. Cu 
ajutorul companiilor 
partenere și al altor 
organizații, Yump le poate 
oferi studenților noștri un 
concept unic pe care nu îl 
veți găsi în altă parte 

oportunitatea de a continua în procesul de a 
profita de un consiliu cu o gamă largă de 
competențe 

migranți și lucrarea pentru 
îmbunătățirea climatului în 
ceea ce privește 
antreprenoriatul 
migranților. 
IFS, împreună cu agențiile 
sale partenere, au inițiat 
mai multe proiecte pentru 
promovarea 
antreprenoriatului. Proiectul 
Mișcarea Urbană Tânără sau 
YUMP, de exemplu, este un 
program educativ selectiv 
pentru antreprenori pentru 
tinerii care au dreptul la 
ajutor financiar 
guvernamental pentru studii 
superioare. Cu ajutorul 
companiilor partenere și al 
altor organizații, Yump le 
poate oferi studenților 
noștri un concept unic pe 
care nu îl veți găsi în altă 
parte 

Instrument digital 
“Jobskills.se” 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Solicitanți de azil 
(înainte de luarea 
deciziei) 

Instrumentul își propune să 
identifice abilitățile 
solicitanților de azil (înainte 
de a lua o decizie) în prima 
limbă (disponibil în arabă, 
engleză, persană, somaleză, 
tigrină), care este tradusă 
direct în suedeză. 
Instrumentul funcționează 
ca o platformă de internet 
deschisă, cu utilizatori 
înregistrați, care creează un 
profil bazat pe informații 
despre educație, experiență 

Instrumentul își propune să identifice 
abilitățile solicitanților de azil (înainte de a lua 
o decizie) în prima limbă (disponibil în arabă, 
engleză, persană, somaleză, tigrină), care este 
tradusă direct în suedeză. Instrumentul 
funcționează ca o platformă de internet 
deschisă, cu utilizatori înregistrați, care 
creează un profil bazat pe informații despre 
educație, experiență de muncă, competențe, 
interese în carieră și abilități lingvistice. 
Serviciile conexe sunt videoclipuri multilingve 
care descriu piața muncii suedeză, cum să 
scrie un CV sau cum să vă pregătiți pentru un 
interviu de muncă. În viitorul apropiat, 

Instrumentul își propune să 
identifice abilitățile 
solicitanților de azil (înainte 
de a lua o decizie) în prima 
limbă (disponibil în arabă, 
engleză, persană, somaleză, 
tigrină), care este tradusă 
direct în suedeză. 
Instrumentul funcționează 
ca o platformă de internet 
deschisă, cu utilizatori 
înregistrați, care creează un 
profil bazat pe informații 
despre educație, experiență 
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de muncă, competențe, 
interese în carieră și abilități 
lingvistice. Serviciile conexe 
sunt videoclipuri multilingve 
care descriu piața muncii 
suedeză, cum să scrie un CV 
sau cum să vă pregătiți 
pentru un interviu de 
muncă. În viitorul apropiat, 
instrumentul va fi lansat 
pentru angajatorii care își 
pot crea, de asemenea, un 
cont și pot căuta persoane 
cu abilitățile sau calificările 
necesare. 

instrumentul va fi lansat pentru angajatorii 
care își pot crea, de asemenea, un cont și pot 
căuta persoane cu abilitățile sau calificările 
necesare. 

de muncă, competențe, 
interese în carieră și abilități 
lingvistice. Serviciile conexe 
sunt videoclipuri multilingve 
care descriu piața muncii 
suedeză, cum să scrie un CV 
sau cum să vă pregătiți 
pentru un interviu de 
muncă. În viitorul apropiat, 
instrumentul va fi lansat 
pentru angajatorii care își 
pot crea, de asemenea, un 
cont și pot căuta persoane 
cu abilitățile sau calificările 
necesare. 

 

Lista programelor de training în Grecia 

Nume Furnizor și tip de 
furnizor 

Grupuri țintă Arii de conținut Instrumente Scurtă descriere 

solidarity now (Be a 
#Future 
Interpreter(s) now!) 

SolidarityNow (ONG) 
constă dintr-o rețea de 
oameni și organizații al 
căror obiectiv este să 
ajute și să sprijine pe 
cei mai afectați de 
crizele economice și 
umanitare din Grecia. 

Local Greek 
population, 
Migrant population 

Include următoarele secțiuni: 
-Introducere la conceptul și tehnicile medierii 
interculturale 
-Introducere la conceptul și tehnicile de 
traducere 
-Introducere la conceptul și tehnicile de 
interpretare 
-Curs de suport pentru limbi străine 
-Interpretarea în setările de sănătate 
-Interpretare legală / judecătorească 
     Interpretarea în proceduri de azil 

Tehnici de traducere și 
interpretare 
 

Solidaritate Acum, în 
general, proiectează și 
implementează programe 
care oferă asistență și sprijin 
celor mai afectați de criza 
economică și de criza 
umanitară. În plus, 
colaborează cu agenții 
umanitare internaționale 
(de exemplu, UNHCR, 
UNICEF, CARE International) 
pentru a implementa 
programe într-o manieră 
care promovează eficiența și 
ne permite să ajungem la 
cea mai largă gamă de 
beneficiari, inclusiv populații 
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vulnerabile. Programele sale 
sunt despre: Aceste 
programe se concentrează 
pe: 
     răspunzând crizei de 
refugiați în curs 
     oferirea accesului la 
servicii de sănătate de bază 
și ajutor alimentar 
     apărarea drepturilor și 
libertăților omului 
     sprijinirea integrării 
minorităților și a grupurilor 
vulnerabile 

METADRASI Metradrasi, ONG Interpreții, refugiații 
neacompaniati 

 

Seminarul de pregătire a interpreților constă 
într-o pregătire de zece zile, care se 
desfășoară la sediul organizației, urmată de 
examene scrise și orale, cu scopul de a realiza 
certificatul de competență METAdrasi pentru 
furnizarea serviciilor de interpretare și 
integrarea ulterioară la organizații. 'Registrul 
interpreților. 
Certificatul de competență al interpretului 
este valabil timp de un an. După expirarea sa, 
interpretul este reevaluat în ceea ce privește 
nivelul serviciilor furnizate în legătură cu 
formarea pe care a primit-o și nivelul de 
îmbunătățire în ceea ce privește punctele 
slabe înregistrate. 
METAdrasi a adoptat un sistem de 
supraveghere și evaluare a interpreților și a 
elaborat un „Cod deontologic”, care este 
obligatoriu pentru partenerii săi. 

Rata de succes pe seminar 
variază între 40-55% și până la 
sfârșitul lunii octombrie 2017, 
peste 683 de persoane au 
obținut certificatul de 
competență în 38 de limbi și 
dialecte: albaneză, amharică, 
arabă, bengaleză, berberă, dari, 
engleză, farsi, Franceză 
(franceză-creolă), georgiana, 
hindi, kurmanji (kurda), lingala, 
mandarina, moldovenească, 
pașto, portugheză, Pothwari, 
punjabi, rusă, sinhala, somaleză, 
sorani (kurda), spaniolă, swahili, 
tamilă, tigrină, turcă , 
Ucraineană și urdu. 
Seminariile de până acum se 
concentrează pe specializarea 
interpreților în probleme de azil 
și medical. Este planificată 
extinderea pregătirii pentru 
furnizarea de servicii de 
interpretare la municipalități, 

METAdrasi - Acțiune pentru 
migrație și dezvoltare, este 
un ONG elen fondat în 2010 
care se concentrează pe 
servicii care nu sunt 
acoperite de autoritățile 
publice sau alte ONG-uri din 
Grecia și este singura 
organizație care păstrează o 
prezență permanentă în 
toate locațiile cheie de 
intrare și ieșire. . METAdrasi 
operează în principal în 
următoarele două sectoare, 
servicii de interpretare și 
protecția copiilor neînsoțiți. 
 
Oferă interpreți specializați 
în 33 de limbi și dialecte 
pentru a oferi o comunicare 
vitală cu refugiații, sprijin 
legal și certificarea 
victimelor torturii. De 
asemenea, escortează copiii 
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instanțe, închisori, școli și alte 
sectoare cu probleme grave de 
comunicare a limbilor străine. 

neînsoțiți și separați (UASC) 
de la centrele de detenție la 
frontiere până la unitățile de 
cazare corespunzătoare din 
toată Grecia și operează 
facilități de tranzit pentru 
UASC. Lucrările noastre 
includ două activități 
inovatoare care au fost 
implementate pentru prima 
dată în Grecia: Tutela și 
plasarea copiilor în familii 
adoptive. 

HOU’s Postgraduate 
Program 

Universitatea Elenă 
Deschisă (Educația 
Limbilor pentru 
Refugiați și Migranți 
(LRM)) 

A) persoanele 
licențiate in 

domeniile: Limbi 
moderne aplicate, 
Lingvistica, Științe 

ale Educației, 
precum și alte 

domenii relevante 
B) persoanele 
licențiate in 

domeniile: Științelor 
Umaniste, Științe 

Sociale 
C) oricare alte 

domenii relevante, 
corelate cu scopul și 

obiectivele 
programului 

postuniversitar, 
certificate de către o 

instituție de 
învățământ superior 

din Grecia sau de 
către instituții de 

învățământ 

Programul postuniversitar de la HOU, intitulat 
„Educația în limbi pentru refugiați și migranți” 
este conceput pentru profesorii și absolvenții 
care doresc să-și completeze sau să 
aprofundeze cunoștințele și abilitățile lor de a 
preda lecția de limbă în diferite limbi, precum 
și să dezvolte noi resurse la care pot aplica 
ulterior. contexte și niveluri specifice. 
Modulele vor oferi studenților postuniversitari 
o bază puternică în literatura teoretică, 
precum și metodologie de clasă adecvată, 
proiectarea cursului și o introducere la 
instrumentele cheie de cercetare. 
Cursul își propune să ofere cunoștințe 
pedagogice de specialitate profesorilor din 
ambele niveluri ale învățământului obligatoriu 
(primar și gimnazial) și absolvenților terțiari 
care intenționează să învețe, precum și 
profesorilor angajați cu educație pentru adulți 
în contexte de refugiați sau migranți. Acesta 
formează studenții greci și internaționali să 
pună și să răspundă la întrebări cheie în 
lingvistică aplicată și achiziție de limbi a doua 
în numeroase contexte multilingve din lume. 

 Programul postuniversitar 
de la HOU, intitulat 
„Educația în limbi pentru 
refugiați și migranți” este 
conceput pentru profesorii 
și absolvenții care doresc să-
și completeze sau să 
aprofundeze cunoștințele și 
abilitățile lor de a preda 
lecția de limbă în diferite 
limbi, precum și să dezvolte 
noi resurse la care pot aplica 
ulterior. contexte și niveluri 
specifice. Modulele vor oferi 
studenților postuniversitari 
o bază puternică în 
literatura teoretică, precum 
și metodologie de clasă 
adecvată, proiectarea 
cursului și o introducere la 
instrumentele cheie de 
cercetare. 
 
Cursul își propune să ofere 
cunoștințe pedagogice de 



 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această comunicare reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană  nu poate să fie considerată 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în aceasta. 

superioare din 
străinătate, 
acreditate și 
recunoscute. 

specialitate profesorilor din 
ambele niveluri ale 
învățământului obligatoriu 
(primar și gimnazial) și 
absolvenților terțiari care 
intenționează să învețe, 
precum și profesorilor 
angajați cu educație pentru 
adulți în contexte de 
refugiați sau migranți. 
Acesta formează studenții 
greci și internaționali să 
pună și să răspundă la 
întrebări cheie în lingvistică 
aplicată și achiziție de limbi 
a doua în numeroase 
contexte multilingve din 
lume. 
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Contactați-ne pe: 

S.M.E Project Website: www.theskills.eu 
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www.ifall.se  

info@ifall.se   
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