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Introducere 

 
 
 

Miriana Ilcheva, Center for the Study of Democracy 
Sanne van de Pol, CeMIS 
Dirk Vanheule, CeMIS 
 

În ultimii ani, creșterea fluxurilor mixte de migrație cu statut economic și familial 
mixt a avut un impact profund asupra statelor europene și a politicilor acestora. 
Temerile și ostilitatea față de “ceilalți” au fost declanșate de poveștile populiste care 
se bucură de un sprijin tot mai mare, în timp ce retorica politică a utilizat pe scară largă 
noțiuni precum “potop de migranți”. În acest context, politicile privind solicitanții de azil, 
refugiații, incluziunea și integrarea migranților1 în societățile gazdă se confruntă cu 
influențe puternice, adesea destabilizatoare, datorate fluctuațiilor politicilor și opiniei 
publice. 

De obicei, integrarea este definită ca un proces bidirecțional, sau chiar 
multidimensional, care implică roluri și responsabilități pentru cetățenii statului de 
destinație, precum și pentru migranți. Cursurile de integrare ar trebui să ofere 
participanților informațiile necesare, conștientizarea aspectelor care îi afectează și să 
le ofere accesul cât mai curând posibil la viața civilă, politică, economică, socială și 
culturală. Prestarea de servicii în domeniul incluziunii sociale a migranților se axează 
în special pe învățarea limbii și, într-o mai mică măsură, pe integrarea forței de muncă. 
Cu toate acestea, nu se face prea mult în sensul pregătirii refugiaților și migranților 
pentru a înțelege și a comunica cu autoritățile,  pentru a înțelege legile statului, în 
scopul prevenirii și contracarării acțiunilor de intoleranță din partea comunității gazdă 
sau care sunt îndreptate împotriva acesteia. În acest sens, este crucială cunoașterea 
de către migranți a drepturilor și libertăților lor fundamentale. 

Prin includerea drepturilor și libertăților fundamentale în politica de integrare, se 
va ține cont de toți membrii societății. Drepturile și libertățile fundamentale se aplică 
fiecărui individ, nu numai migranților, iar exercitarea drepturilor fundamentale (indirect) 
cere tuturor membrilor societății o echilibrare a intereselor între ei. Aceste drepturi și 
libertăți ar putea oferi o strategie mai cuprinzătoare care să vizeze integrarea în 

                                                                            
1 Aceste linii directoare vor face ocazional referire la persoanele care solicită protecție internațională sau care deja beneficiază de o formă 
de protecție internațională, precum și la alți resortisanți ai țărilor terțe care locuiesc legal, prin termenii (mai vechi) de “solicitanți de azil”, 
“refugiați” și “migranți” pentru a fi mai ușor de înțeles. De asemenea, termenul de “neresortisant” va fi utilizat cu referire la toate grupurile și 
cetățenii UE cărora li se adresează  modulele și cursurile de orientare socială. 
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societate. Drepturile fundamentale sunt (1) incluzive, (2) universale și (3) cuprind 
societatea în ansamblul ei. 

În primul rând, drepturile fundamentale sunt incluzive, ceea ce înseamnă că 
acestea au un domeniu extins de aplicabilitate. Astfel, drepturile fundamentale sunt 
diferite de drepturile politice sau de drepturile secundare strict rezervate anumitor 
categorii de persoane (resortisanți, cetățeni ai UE, rezidenți pe termen lung, etc.). 
Drepturile fundamentale au fost acceptate pe scară largă în întreaga Europă, nu numai 
în temeiul constituțiilor naționale, ci și în temeiul unor tratate precum Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. În al doilea rând, drepturile fundamentale sunt 
universale. Drepturile fundamentale sunt universale, deoarece sunt definite de multe 
națiuni prin Carta Organizației Națiunilor Unite și nu sunt legate de statul-națiune. 
Această natură extra-guvernamentală face ca drepturile fundamentale să fie un 
instrument puternic, deoarece în mod tradițional acestea au fost utilizate în scopul 
acționării împotriva represiunii din partea statelor. În al treilea rând, drepturile 
fundamentale privesc societatea în ansamblul ei și cer aplicarea din mai multe direcții. 
Pe de o parte, statele au o datorie față de oamenii prezenți pe teritoriul lor și invers. 
Pe de altă parte, drepturile fundamentale presupun, de asemenea, un angajament 
între indivizi care trebuie să fie asigurați de stat. Prin urmare, drepturile fundamentale 
implică respectul pe linie verticală între stat și individ și pe linie orizontală între indivizi, 
care trebuie asigurați de către stat. Acesta este un alt motiv pentru care aceste drepturi 
sunt atât de valoroase. 

Drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi trecute cu vederea în politica de 
integrare și orientare socială. Ele sunt vitale în promovarea unui grad mai ridicat de 
toleranță și respect reciproc în societate. Cunoștințele despre drepturile fundamentale, 
posibilele lor încălcări și modalitățile de depunere a reclamațiilor și de obținere a 
despăgubirilor trebuie să facă parte integrantă din activitatea instituțiilor și a furnizorilor 
de servicii ale ONG-urilor, precum și din modului în care funcționează sistemele de 
primire și integrare. Acest lucru se datorează faptului că, pe lângă serviciile și 
consultările juridice furnizate de către părțile interesate relevante, refugiații și migranții 
ar trebui să fie împuterniciți să recunoască încălcarea drepturilor lor fundamentale 
și/sau discriminarea, să conteste aceste drepturi și să solicite protecție și referire către 
serviciile de protecție. În acest sens, este necesară o orientare specifică către 
instituțiile și furnizorii de servicii, întrucât acest lucru face rareori parte în mod evident 
din politicile de integrare și planurile de acțiune. 

În acest scop, inițiativa “Prevenirea și combaterea rasismului și a xenofobiei prin 
orientarea socială a cetățenilor străini – RACCOMBAT” a explorat bunele practici din 
cadrul statelor membre în ceea ce privește combaterea rasismului, a xenofobiei și a 
altor forme de intoleranță prin promovarea legilor, obiceiurilor și valorilor societății, a 
cunoștințelor despre  instituțiile relevante și activitățile intercomunitare pe tot parcursul 
procesului de înglobare, adaptare și integrare finală a migranților. Aceste practici au 
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constituit cadrul conceptual general pentru prezentele orientări care vizează 
responsabilizarea și educarea resortisanților nou-veniți sau stabiliți relativ recent și 
care nu permit acte săvârșite din ură și intoleranță dintr-o parte sau din alta, pe care le 
recunosc, le previn, le contracarează și asigură accesul la principalele căi de atac 
oferite de stat. 

Liniile directoare vizează: 

- Furnizorii de servicii de integrare guvernamentali și neguvernamentali, cum ar fi 
agențiile pentru refugiați, alte instituții publice, ONG-urile specializate, promotorii de 
primă linie ai modulelor de orientare socială și lingvistică care vor beneficia de o 
abordare inovatoare a eforturilor de orientare socială existente și vor fi motivați să 
încorporeze elemente de educație civică în activitatea lor. Aceștia vor beneficia de o 
mai bună cunoaștere a modului în care, prin familiarizarea participanților la curs cu 
vocabularul și cunoștințele despre guvernarea statului și principalele legi, obiceiuri, 
valori și instituții naționale, vor putea promova printre aceștia toleranță zero față de ură 
și discriminare îndreptate împotriva comunităților gazdă; 

- Alte părți interesate și factori de decizie politică din domeniul migrației și integrării, 
cum ar fi autoritățile naționale, regionale și locale responsabile de domenii precum 
migrația, justiția, afacerile interne și bunăstarea socială, care trebuie să integreze 
politicile și măsurile de integrare în toate portofoliile politice, serviciile pubice și 
nivelurile de politică relevante. Aceștia ajung să cunoască practici promițătoare prin 
demonstrarea potențialului orientării lingvistice și sociale în prevenirea și răspunsul la 
ură și intoleranță; 

- Societățile gazdă și neresortisanții în general, care trebuie să se familiarizeze cu 
bunele practici în orientarea socială, pentru a spori răspândirea acestora, precum și în 
scopul sprijinirii inițiativelor intercomunitare care susțin drepturile fundamentale și 
interzicerea urii și intoleranței. 

Aceste linii directoare vor reflecta asupra transmiterii cunoștințelor privind 
drepturile fundamentale într-o serie de contexte: atât în activitatea instituțiilor, cât și a 
ONG-urilor, sub diferitele modele din întreaga Uniune (Capitolul 1), ca parte a 
răspunsului la criză (Capitolul 2) și căi de integrare bine stabilite (Capitolul 3) în ceea 
ce privește predarea limbilor străine și orientarea culturală (Capitolul 4), precum și în 
activitatea zilnică cu refugiații și accesul refugiaților și migranților la azil, aplicarea legii, 
sistemul judiciar, organismele de promovare a egalității, dar și alte instituții (Capitolul 
5). În cele din urmă, nu se pot înregistra progrese practice fără luarea unor măsuri la 
un nivel politic, căruia echipa de experți îi va oferi în cele din urmă concluziile și 
recomandările. Bunele practici selectate în predarea drepturilor fundamentale ca parte 
a orientării sociale a migranților vor fi prezentate într-o anexă.  

 



  

 

P a g  | 4 
 

Capitolul 1 
 

 

Isabella Meier, ETC Graz 

Miriana Ilcheva, Center for the Study of Democracy 

 

Modelul implementat de stat 
Cercetarea a identificat 

modele de practici prin care 
cursurile de limbi străine și de 
orientare socială sunt asigurate de 
către state și care decid astfel 
asupra includerii cunoștințelor 
privind drepturile fundamentale în 
predarea acestor cursuri. 

Sistemele implementate de către stat definesc o relație juridică între stat, în 
calitate de prestator de servicii și neresortisanți, în calitate de utilizatori ai serviciilor, 
care se caracterizează prin drepturi și obligații reciproce. De exemplu, Legea austriacă 
privind integrarea2  presupune faptul că integrarea este un proces bidirecțional, în care 
statul are datoria de a oferi sistematic măsuri de integrare și, concomitent, beneficiarii 
au datoria de a utiliza efectiv aceste măsuri. Legea privind integrarea obligă și grupul 
țintă să semneze declarația de integrare. Neresortisanții declară pe proprie semnătură 
că vor accepta valorile fundamentale ale ordinii juridice și sociale din Austria, cum ar 
fi libertatea religioasă și statul de drept și că au luat la cunoștință despre posibilitatea 
de a fi sancționați conform legii3 în cazul încălcării acestor valori. Mai mult decât atât, 
Declarația de Integrare obligă grupul țintă să participe și să încheie cu succes toate 
măsurile de integrare, cum ar fi cursurile de limbă străină, dar și cursurile de orientare 
socială și valori.  

Sistemele implementate de stat conferă în mod legal instituțiilor statului 
sarcina de a asigura cursuri de limbă străine și orientare socială. Mai mult, instituțiile 
statului sunt mandatate cu dezvoltarea curriculei pentru cursurile de limbi străine. 
Organizațiile private autorizate și certificate de stat pot asigura apoi cursurile și pot 
pune în practică curriculumul dezvoltat de stat. 

                                                                            
2 Austria, Legea privind integrarea, (Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger Personen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft – Integrationsgesetz, IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, ultima modificare fiind realizată de BGBl. I Nr. 37/2018, dosponibilă 
pe: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009891. 
3
 De la amenzi și detenție, până la retragerea dreptului de ședere.  

 

Predarea drepturilor fundamentale de către instituții și 

ONG-uri 
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Instituțiile de stat sunt mandatate din punct de vedere legal să monitorizeze 
integrarea neresortisanților și să raporteze serviciilor de asistență socială, Agenției 
Federale pentru Afaceri Externe și Azil și Curții Administrative Federale dacă 
persoanele au parcurs efectiv cursurile de orientare socială și valori și dacă le-au 
promovat sau nu.  

Accesibilitatea serviciilor constituie principalul avantaj al unui sistem în care 
statele implementează măsurile de orientare socială. Instituțiile de stat certifică 
organizațiile private specializate în predarea drepturilor fundamentale în cadrul 
cursurilor obligatorii de orientare socială. Caracterul obligatoriu al acestor cursuri 
(inclusiv sancțiunile pentru neresortisanții care nu reușesc să promoveze examenele)4 
asigură faptul că toți neresortisanții (persoanele care au nevoie de protecție 
internațională și alți resortisanți ai țărilor terțe) înțeleg informațiile furnizate. În plus, 
sistemul oferă un set comun și coerent de cursuri privind orientarea socială și valorile. 
Fiecare neresortisant beneficiază de aceleași informații; cursurile aplică același 
curriculum și aceleași metode de predare la nivel național. Implementarea coerentă și 
cuprinzătoare a cursurilor de limbi străine și de orientare socială reprezintă un 
beneficiu major al modelelor instituționalizate, care sunt recomandate.  

Neglijarea efectivă a informațiilor privind drepturile fundamentale, în 
special a celor privind rasismul, xenofobia și intoleranța reprezintă o limitare a acestui 
sistem. Conceptele de integrare, în forma în care sunt prezentate de către stat și 
reflectate în curriculumul cursurilor de limbi străine și de valori, pot percepe 
neresortisanții ca persoane responsabile sau ca persoane care încalcă valorile și 
drepturilor fundamentale “occidentale”. Rezultatele arată că, în cazul modelelor 
implementate de stat, există riscul ca acestea să se limiteze la crearea de cursuri de 

integrare care au ca scop doar prevenirea încălcării drepturilor și valorilor 
fundamentale de către grupul țintă. Astfel, în cadrul acestor servicii de orientare 
socială instituționalizată se neglijează percepția grupului țintă ca deținători de drepturi. 
Prin urmare, grupul țintă nu va deține (efectiv) cunoștințe privind combaterea 
rasismului, xenofobiei și intoleranței. 

Pentru a informa eficient grupul țintă, se recomandă cursuri de orientare socială 
care să cunducă la formarea percepţiei că sunt atât  deținători de drepturi, cât și indivizi 
responsabili. În caz contrar, furnizarea de informații privind drepturile fundamentale 
beneficiarilor acestor drepturi se realizează în funcție de disponibilitatea cadrelor 
didactice. Dovezile arată că în timpul cursurilor grupul țintă adresează într-adevăr 
întrebări legate de drepturile fundamentale. Cu toate acestea, profesorii nu sunt 
neapărat bine informați cu privire la aspectele legate de drepturile fundamentale, deși 
sunt relevante pentru grupul țintă. Profesorii de limbi străine solicită sprijin și informații 

                                                                            
4 Beispielfragen Werte- und Orientierungswissen A2 
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf  
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf 
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despre drepturile omului în general, legislația privind protecția împotriva violenței, 
serviciile de sprijinire a victimelor, mecanismele de referire și altele asemenea. Astfel, 
se recomandă distribuirea de informații și broșuri cu privire la diverse probleme și 
servicii privind drepturile omului în rândul furnizorilor de cursuri. Se recomandă 
instituțiilor responsabile de stat să ofere cadrelor didactice cursuri de bază despre 
problemele legale și drepturile omului. Astfel, profesorii de curs ar putea fi pregătiți să 
facă referiri către ONG-uri specializate, birouri antidiscriminare sau servicii de 
consiliere pentru migranți, în cazul în care participanții la curs le vor aduce în discuție. 

La nivel conceptual - în dezvoltarea unui curriculum - se recomandă să se 
traseze limite clare între valorile societății, regulile de comportament și 
comportamentul ideal. Conținutul cursului trebuie să reflecte realitatea (de exemplu, 
egalitatea de gen este o valoare societală, dar nu este încă un fapt empiric) pentru a 
rămâne credibil pentru grupul țintă. La dezvoltarea curriculei, grupul țintă ar trebui să 
fie perceput nu doar ca persoane care încalcă valorile societății, cum ar fi egalitatea 
de gen, ci și ca potențiale victime ale încălcărilor drepturilor omului (comise de actorii 
societății-gazdă). 

Ca un alt aspect problematic, instituţiile statului care asigură curricula de 
orientare socială și pe cea a cursurilor de limbi străine, au ca sarcină încurajarea și 
monitorizarea integrării rapide (adică asimilarea) a grupului țintă. Cu toate acestea, ei 
nu au mandat de a responsabiliza și de a informa (potențialele) victime ale 
rasismului, xenofobiei și intoleranței. În consecință, nu există oferte explicite de 
consiliere în ceea ce privește discriminarea pe motiv de rasă, xenofobia și intoleranța 
manifestate de instituţie. Lipsa de informații privind serviciile instituționalizate şi 
serviciile de consiliere sunt compensate de ONG-uri. ONG-urile sunt specializate în 
aceste probleme și sunt responsabile de furnizarea de informații și de 
responsabilizarea victimelor. Cu toate acestea, nu pot accesa eficient grupul țintă. 
Utilizarea serviciilor de consiliere adaptate nevoilor lor nu este obligatorie pentru grupul 
țintă. Mai mult decât atât, din cauza bugetelor limitate ale ONG-urilor pentru activități 
de informare, migranții nu au cunoștințe despre astfel de servicii. Furnizorii de cursuri 
obligatorii asigurate de stat au acces la grupul țintă prin participarea obligatorie la 
cursuri; cu toate acestea, ei nu sunt mandatați să ofere informații despre rasism, 
xenofobie și intoleranță. Astfel, strânsa cooperare dintre instituții și ONG-uri este de 
așteptat să aibă succes în ceea ce privește informarea grupului țintă. Se recomandă 
ca furnizorii  de cursuri de limbi străine și de orientare socială din sistemul public fie să 
furnizeze aceste informații ei înșiși, fie să îi direcționeze către serviciile ONG-urilor 
competente și, astfel, să utilizeze în mod eficient accesul la grupul țintă. Mai multe 
argumente în favoarea includerii serviciilor ONG-urilor în programele de limbi străine 
și orientare socială sunt menționate în următoarea secțiune. Experiența dobândită de 
modelele implementate de ONG-uri pot fi, de asemenea, utile în sistemele conduse de 
stat.  
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Un alt model de succes este alocarea serviciilor de consiliere direct furnizorului 
de stat de cursuri de orientare socială. Un astfel de model este oferit la Viena. Toate 
persoanele nou-venite sunt obligate să se înregistreze la Departamentul Municipal 
pentru Imigrație și Cetățenie, care le trimite la START Vienna pentru a beneficia de 
informații inițiale. START Vienna se află în incinta Departamentului Municipal pentru 
Imigrație și Cetățenie. START Vienna colaborează îndeaproape cu mai multe centre 
de consiliere din Viena și asigură trimiteri suplimentare către aceste centre pentru 
consiliere și informații detaliate. Dacă cursurile de limbi străine și de orientare conduse 
de instituții nu includ în mod eficient informații privind drepturile fundamentale, se 
recomandă sesizarea efectivă a ONG-urilor competente.  

 

Modelul implementat de ONG-uri 
Pe lângă modelul asigurat şi implementat de stat (mai ales în sistemele mai 

dezvoltate), mai multe state membre prezintă un model de integrare și orientare 
socială implementat de ONG-uri. Adesea acestea sunt țări precum Bulgaria, unde într-
un anumit moment valurile migrației au depășit capacitatea inițială a instituțiilor de a 
asigura primirea, tratamentul, cursuri și module de integrare corespunzătoare sau nu 
existau programe de integrare raționalizate; astfel, ONG-urile și alte structuri nestatale 
au trebuit să preia conducerea, deoarece solicitările de azil și nevoile pe termen scurt 
și mediu ale refugiaților trebuiau îndeplinite înainte ca sistemul instituțional să-și fi 
suplimentat capacitatea în acest sens.  

Modelul de integrare și orientare socială condus de ONG-uri, mai ales prin 
difuzarea de informații legale și instituționale privind drepturile fundamentale, are o 
serie de beneficii pe care statele ar trebui să le ia în considerare, să le susțină și să le 
promoveze. 

Echipele de primire și integrare ale ONG-urilor s-au dovedit a fi flexibile, ceea 
ce le-a permis personalizarea componentelor de integrare în funcție de profilul 
migranților. În mai multe cazuri, inclusiv în Bulgaria, cursurile au fost adaptate în funcție 
de nevoile copiilor, adolescenților sau femeilor (cu copii mici) prin materiale de studiu 
corespunzătoare, profilul profesorilor și modul de transmitere a cunoștințelor privind 
drepturile fundamentale. De obicei, ONG-urile caută să evite soluțiile de tipul “la fel 
pentru toată lumea”, fiind pregătite să asigure fiecărui beneficiar acel conținut și format 
care satisfac cel mai bine nevoile sale - prelegeri, sesiuni individuale sau de grup 
(întrebări și răspunsuri), diverse alte metode interactive. 

Experții ONG-urilor stabilesc de obicei o relație de încredere cu diferite grupuri 
de solicitanți de azil, refugiați și migranți, permițând acestora din urmă să 
împărtășească situații de ură și discriminare la care au fost supuși, ajutând astfel la 
obținerea unui răspuns corespunzător și elocvent. În unele cazuri, se dovedește faptul 
că străinii par mai dispuși să-și împărtășească îngrijorările în fața reprezentanților 
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ONG-urilor, decât în fața ofițerilor din instituții, tocmai din cauza temerilor profund 
înrădăcinate legate de rezultatul negativ al procedurilor sau de teama repercusiunilor 
instituționale, mai ales în cazul actelor de discriminare din partea instituțiilor. Astfel, 
ONG-urile, oferind în același timp o orientare socială, pot avea inclusiv un rol corectiv 
în ceea ce privește practicile instituționale greșite. 

ONG-urile dețin o cunoaștere profundă a celor mai recente tendințe și 
instrumente în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale ale 
neresortisanților - mecanisme pentru reclamațiile adresate diferitelor instituții la nivel 
național și supranațional în diferite limbi sau prin mijloace electronice, tendințe în 
practica administrativă și jurisprudența instanțelor, capacitatea de a aborda 
particularitățile refugiaților și migranților. Pe de altă parte, datorită proiectelor și 
rețelelor, ONG-urile se bucură de o expunere internațională substanțială la o serie de 
practici de succes sau practici nereușite în Europa și la nivel mondial, permițând 
aplicarea celor mai adecvate la contextul național, putând sugera instituțiilor reformele 
necesare. 

Ca remediu pentru dificultățile întâmpinate în modelul implementat de stat (a se 
vedea mai sus), ONG-urile asigură cel mai adesea o legătură directă între activitățile 
educaționale și cele de consiliere în chestiuni juridice, precum și de altă natură. 

În același timp, pot apărea anumite dificultăți într-o astfel de organizare condusă 
de ONG-uri care ar putea împiedica răspunsul prompt și adecvat la nevoile de 
integrare ale neresortisanților. 

Fluctuațiile politice pot influența negativ atât politicile de integrare ale statului, 
cât și relațiile statului cu ONG-urile, ceea ce poate crea o serie de probleme practice 
înainte ca organizațiile să-și înceapă activitatea. Deseori ONG-urile s-au plâns de 
accesul sporadic la comunitățile de solicitanți de azil și la alte comunități de migranți, 
în timp ce guvernele cu sentimente antimigrare pot să le împiedice activitatea în mod 
substanțial și chiar să le acuze că susțin migrația ilegală. Astfel, neresortisanții riscă 
să rămână efectiv fără servicii de integrare pe o perioadă nedeterminată de timp, iar 
decontarea și adaptarea lor poate fi afectată în mod serios. Pe de altă parte, 
organizațiile în sine pot fi influențate de diverse interese partizane, dictate de finanțatori 
sau de alte părți care le influențează activitatea. 

Alături de impulsul dat de activitatea ONG-urilor, în special în situațiile de criză, 
statele pot fi induse în eroare în sensul de a renunța la funcțiile de integrare invocate 
de lege și de a nu asigura capacitatea umană, financiară și instituțională necesară, 
precum și mediul pentru infrastructura de integrare. Este posibil să nu fie disponibilă o 
evaluare sistematică a activității care ar trebui să revină statului și a ceea ce ar trebui 
să fie externalizat, cu o finanțare corespunzătoare și durabilă din partea statului. 
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Diferitele proiecte ale ONG-urilor și inițiativele ad-hoc ar putea să nu urmeze o 
direcție comună, fiind posibil să se abată de la liniile politice generale stabilite de către 
stat și/sau convenite de către părțile interesate relevante. Suprapunerile între activități, 
în special pe baza finanțării proiectelor, pot diminua inclusiv eficacitatea și mobilizarea 
acestora. Colaborarea și coordonarea pot deseori să depindă de contactele personale 
și să nu dispună de mecanisme și instrumente stabilite pentru a corecta eventualele 
devieri.  

Astfel, este necesar un efort comun și o punte între modelul condus de stat și 
cel inițiat de ONG-uri, ale căror diverse aspecte sunt explorate în cadrul următoarelor 
capitole și în secțiunea Concluzii și recomandări de la sfârșit.  
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Capitolul 2 
 

 

Despoina Kontorizou, CECL 

 

De ce să includem cunoștințele 
privind drepturile fundamentale ca parte 
a răspunsului la criză?  

Primul lucru care trebuie clarificat 
pentru a aborda problema este ceea ce 
este considerat în prezent ca fiind o 
“situație de criză” și în ce măsură durata 
și amploarea acesteia pot diferi în 
funcție de circumstanțe. 

Dacă termenul de “criză” definește un moment foarte specific - adică sosirea 
solicitanților de azil pe teritoriul național sau momentul înregistrării la autoritățile 
competente (Poliție, Serviciul de Azil) - se face referire la un moment precis în care 
sunt foarte multe de făcut. În acest interval limitat, principalele priorități sunt asigurarea 
securității persoanelor, referirea acestora către serviciile de sănătate necesare și 
spitalele publice în caz de vătămări sau situații de urgență, găsirea de locuințe (în 
cadrul taberelor de refugiați, programe de locuințe sau alte alternative), sau tratarea 
unei afecțiuni medicale grave sau a unei afecțiuni cronice. În primele zile de la sosire, 
difuzarea cunoștințelor privind drepturile fundamentale pare a fi un lucru deosebit de 
complicat, dată fiind condiția generală a nou-veniților (starea de sănătate fizică și 
mentală, posibilele simptome de stres posttraumatic ca urmare a călătoriei, etc.) și 
capacitatea ulterioară  limitată de a asimila noi informații. Astfel, pare mai eficient să 
se limiteze fluxul de informații în aceste prime zile la strictul necesar până când nou-
veniții se adaptează la condițiile de trai și le sunt satisfacăcute nevoile de bază. 

În cazuri precum Grecia, unde în perioada 2014-2016 contextul de criză a fost 
prelungit pe parcursul a mai multor luni sau chiar ani, asigurarea serviciilor de orientare 
socială pentru întreaga perioadă a fost considerată un lux și a fost neglijată, această 
problemă devenind în mod automat o problemă crucială. Faptul că persoanele nou-
venite nu dispun de informații de bază despre drepturile lor probabil pe o perioadă 
îndelungată de timp poate provoca o mare dezorientare și poate duce la o lipsă de 
integrare și de ghetoizare. În Grecia, ostilitățile și violențele au avut loc nu numai între 
comunitatea gazdă și noii veniți, ci și între migranți și refugiați cu origini etnice și religii 
diferite. 

 

Predarea toleranței și a respectului reciproc ca parte a 

răspunsului la criză 
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Așadar, drepturile fundamentale, toleranța și respectul reciproc trebuie incluse 
în strategia de răspuns pe termen mediu, în special în cazul străinilor care provin din 
diverse medii socio-culturale. Ar fi ideal să se depășească treptat orice dificultate în 
înțelegerea drepturilor și obligațiilor lor în prima fază a procesului de integrare în noul 
mediu, tocmai pentru a preveni sau a combate situații alarmante și încălcări ale 
drepturilor fundamentale în cadrul familiei lor și/sau față de terți, pentru a evita cazurile 
de contracarare a actelor de intoleranță, indiferent dacă sunt generate de comunitatea 
gazdă sau dacă sunt îndreptate împotriva acesteia. 

Includerea toleranței și a respectului reciproc în procesul de predare ar trebui 
să facă parte din procesul de integrare generală, pentru a preveni neînțelegerile ce pot 
apărea în timpul interacțiunii cu localnicii, prietenii, angajatorii și societatea civilă 
(școală, mediul de lucru sau alte oportunități de socializare). În plus, integrarea instruirii 
menționate mai sus poate oferi nou-veniților o înțelegere generală a contextului socio-
cultural în care aceștia (și familia lor) vor trebui să evolueze și să se adapteze, 
facilitând integrarea lor și asigurând înțelegerea drepturilor lor fundamentale. Mai mult, 
aceste cunoștințe vor avea un efect esențial atât în ceea ce privește responsabilizarea 
solicitanților de azil, a refugiaților și migranților în fața unui posibil comportament 
discriminatoriu, cât și în stabilirea cadrului propriilor obligații în ceea ce privește 
respectul reciproc și toleranța față de ceilalți. În ansamblu, este un element major 
pentru buna desfășurare a procesului de integrare și ar trebui să fie prioritar în 
inițiativele de orientare socială, de îndată ce nevoile de bază descrise mai sus sunt 
satisfăcute, iar resortisanții țărilor terțe sunt pregătiți să se concentreze pe “următorii 
pași” și să-și  dezvolte propria autonomie pe baze solide.  

Unde să se includă predarea toleranței și a respectului reciproc în ciclul de 
răspuns la criză? 

Nu există o coordonare perfectă când vorbim de includerea în predare a 
toleranței și a respectului reciproc, dat fiind faptul că eficacitatea unui astfel de demers 
depinde de diferiți factori, cum ar fi condițiile generale de sănătate, problemele de 
cazare, statutul juridic, mediul educațional individual, etc. Acești factori influențează 
motivația neresortisanților și capacitatea acestora de a acționa în scopul integrării lor 
în noul mediu. Totuși, ar putea fi identificate unele tendințe generale privind 
coordonarea cu succes, după cum urmează. 

La primire: prezentați pe scurt principalele drepturi fundamentale prin broșuri 
informative și discuții despre orientare 

Având în vedere necesitatea indiscutabilă de a include drepturile fundamentale, 
toleranța și respectul reciproc în procesul de integrare a solicitanților de azil, o primă 
broșură informativă ar putea fi realizată și distribuită în cadrul înregistrării lor la 
Serviciul de Azil sau la autoritățile competente, în timpul procedurilor de înregistrare în 
tabere sau în programele și schemele de cazare. 
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Mai mult decât atât, o discuție privind orientarea ar putea fi inclusă în etapa de 
primire, furnizând informații importante privind drepturile fundamentale, cum ar fi 
serviciile de sănătate, chestiunile legale, de exemplu în ceea ce privește legislația 
privind azilul, cazarea, etc.  

În timpul plasării: subliniați caracterul obligatoriu al drepturilor fundamentale prin 
intermediul discuțiilor informative 

Imediat ce solicitanții de azil și refugiații sunt cazați, conceptele de respect 
reciproc, de toleranță și de drepturi fundamentale ar putea fi incluse în alte orientări 
generale și regulamente legate direct de plasarea și cazarea acestora. Acest lucru ar 
merge mai departe de impunerea unui “singur adevăr”, ar proveni mai degrabă dintr-
un dialog deschis și participativ, decât dintr-o abordare de sus în jos și ar asigura 
includerea unui cadru atât pentru drepturi, cât și pentru obligații ca bază obligatorie de 
coexistenţă. Aceasta ar constitui o bază pentru predarea ulterioară și ar stabili o 
perspectivă necesară asupra drepturilor fundamentale ca premisă necesară. În acest 
stadiu ar putea fi introduse discuții informative care să cuprindă informații mai detaliate 
despre educație (limbă), integrarea pe piața forței de muncă, discriminare și rasism, 
democrație și drepturile omului, etc.  

În timpul orientării sociale: aprofundarea 
Odată ce cazarea este garantată, solicitanții de azil și refugiații încep să se 

gândească la viitorul lor. Este un moment bun pentru a-și dezvolta în continuare 
cunoștințele despre drepturile fundamentale și, eventual, pentru a le lega de alte 
subiecte, cum ar fi piața forței de muncă și drepturile relevante sau egalitatea de gen, 
prin cursuri de orientare socială (cursuri de limbi străine, evenimente multiculturale 
tematice, vizite culturale sau instituționale, etc.).  

În acest moment trebuie subliniat faptul că, în funcție de țara lor de origine, 
refugiații au niveluri diferite de cunoaștere și percepție în ceea ce privește drepturile 
fundamentale, și orice informație trebuie adaptată la specificul lor socio-cultural. 

În funcție de stadiul răspunsului, informațiile pot fi furnizate de diferiți actori  
De exemplu, în timpul înregistrării cererilor de azil, reprezentanții Serviciului de 

Azil sau ai altor autorități competente ar putea oferi persoanelor o broșură cu informații 
de bază sau să se asigure că le furnizează suficiente informații în cadrul discuțiilor de 
orientare. 

Mai mult decât atât, personalul ONG-urilor, cum ar fi mediatorii culturali, 
asistenții sociali sau alți lucrători sociali ai organizațiilor neguvernamentale ar putea 
organiza sesiuni informative, discuții individuale și de grup sau chiar să includă 
drepturile fundamentale și respectul reciproc ca o condiție prealabilă în ghidurile lor de 
primire și în contractele de locuințe. În plus, ar trebui să existe personal instruit în 
principalele servicii sociale municipale care să le ofere răspunsuri sau recomandări ad-
hoc ori de câte ori este nevoie în timpul interacțiunii cu refugiații. 
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Nu în ultimul rând, comunitățile locale de refugiați sau migranți ar trebui să 
participe la aceste cursuri, deoarece de cele mai multe ori aceștia dețin experiență, au 
avut deja un contact direct și o relație bazată pe încredere cu solicitanții de azil, precum 
și o rețea extinsă, acoperind astfel o mare parte a populației. 

Ce formate trebuie utilizate în procesul de difuzare a informațiilor privind 
drepturile fundamentale ca parte a răspunsului la criză? 

O modalitate eficientă de a furniza solicitanților de azil și refugiaților informații 
importante privind drepturile fundamentale, toleranța și respectul reciproc ar fi 
adoptarea unui proces în 3 etape, folosind materiale specializate. 

În primul rând, o prezentare generală a importanței drepturilor fundamentale în 
Europa: un scurt rezumat a ceea ce înseamnă “drepturi fundamentale”, ce includ 
aceasta, de ce este important ca solicitanții de azil și refugiații să înțeleagă aceste 
drepturi care îi privesc și cum sunt acestea garantate atât în UE, cât și la nivel național. 
Dobândirea de cunoștințe extinse despre filosofia drepturilor fundamentale și despre 
conceptele de toleranță și respect reciproc ar putea fi abordată prin broșuri cu ilustrații 
simple în limba străinilor, cu scopul de a-i familiariza cu cadrul juridic al țării în care vor 
trăi. 

În al doilea rând, se pot organiza discuții personalizate și adaptate cu sprijinul 
asistenților sociali sau al avocaților ONG-urilor sau al reprezentanților autorităților din 
structurile de cazare. De exemplu, în cadrul taberelor de refugiați, unde intimitatea este 
compromisă și deseori aceștia se pot confrunta cu situații de nesiguranță și teamă, se 
pot organiza discuții tematice conduse de experți instruiți care să se focalizeze pe 
grupurile țintă specifice, pentru a crea un mediu de siguranță bazat pe încredere. Acest 
lucru ar permite solicitanților de azil să-și exprime eventualele îngrijorări, dezacordurile 
sau orice alte sentimente.  

Ultimul pas ar fi aprofundarea studiilor de caz și a exemplelor concrete luate din 
viața de zi cu zi a solicitanților de azil și a refugiaților, pentru a arăta modul în care 
conceptul drepturilor fundamentale se traduce în practică. Astfel de inițiative ar putea 
fi organizate în cadrul serviciilor de orientare socială (cursuri de limbi străine, 
evenimente culturale, sesiuni de informare pe teme diverse, discuții școlare organizate 
de experți sau reprezentanți ai autorităților relevante și ai serviciilor sociale oficiale la 
nivel local). Exercițiile de jocuri pe roluri și de simulare ar putea fi foarte utile în a invita 
persoanele să exploreze potențialele reacții în situații fictive, pentru a obține o 
experiență practică și a înțelege importanța acestei cunoașteri. Refugiații care sunt 
deja cazați în siguranță încep să se concentreze asupra viitorului lor (și a viitorului 
copiilor lor), astfel încât în țara de primire vor accepta cu mai multă ușurință orice 
element de noutate care le permite integrarea în societatea locală, facilitarea 
interacțiunii și înțelegerea reciprocă în viața de zi cu zi. 
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Capitolul 3 
 

 

Sanne van de Pol, CeMIS 

Dirk Vanheule, CeMIS 

 

De ce să includem cunoștințele privind drepturile fundamentale ca parte a 
parcursului /traiectoriei de integrare globală?  

Toleranța și respectul reciproc pot fi promovate prin excelență prin includerea 
în politici a drepturilor și libertăților fundamentale. Politicile de integrare în Europa de 
astăzi se dezvoltă rapid. Drepturile și libertățile fundamentale sunt din ce în ce mai 
mult considerate a fi o piatră de temelie importantă în astfel de politici. Cu toate 
acestea, se pot  identifica două lacune generale care se regăsesc inclusiv în țările cu 

o îndelungată tradiție în dezvoltarea politicii de integrare. În primul rând, politicile de 
integrare tind să se concentreze asupra populației de migranți, în timp ce societatea 
gazdă (localnici și, de asemenea, grupuri de migranți stabiliți) este de multe ori 
ignorată. Totuși, integrarea este recunoscută ca un proces societal general care 
cuprinde și implică fiecare individ, resortisant sau neresortisant. Cu toate acestea, în 
politicile și discursurile de zi cu zi, integrarea este deseori considerată exclusiv o 
problemă legată de (noi) migranți și minorități. În al doilea rând, drepturile 
fundamentale sunt într-o mare măsură absente din aplicarea practică a politicilor de 
integrare și de orientare socială. De obicei, astfel de drepturi sunt în mod curent 
menționate ca un bloc de politici de integrare. Desigur, aceasta este deja o realizare 
importantă, dar este nevoie de o implementare mai pragmatică. Din politica de 
integrare și de orientare socială lipsesc cu desăvârșire explicațiile detaliate privind 

 

Toleranța și respectul reciproc ca parte a parcursului de 

integrare globală 
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drepturile (fundamentale) de care se presupune că fiecare individ trebuie să se bucure, 
indiferent de origine sau de cetățenie. 

În introducerea la aceste linii directoare a inițiativei RACCOMBAT s-a menționat 
deja modul în care drepturile fundamentale pot contribui la integrarea și politica de 
orientare socială. În includerea drepturilor și libertăților fundamentale în politica de 
integrare, societatea va fi abordată în ansamblul ei. Mai important, exercitarea (în mod 
indirect) drepturilor fundamentale le cere tuturor membrilor societății să-și echilibreze 
interesele între ei. Mai jos este ilustrat modul în care drepturile și libertățile 
fundamentale necesită o echilibrare constantă. 

O caracteristică interesantă a drepturilor fundamentale este aceea că, în cele 
mai multe cazuri, acestea cuprind limitări și necesită un exercițiu de echilibrare între 
interesul individului care își invocă drepturile și interesele altor indivizi sau ai societății. 
Următorul exemplu, inspirat din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale (pe scurt: Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
CEDO5) ilustrează această idee. Convenția conține doar câteva drepturi absolute, cum 
ar fi interzicerea torturii. Nimeni nu se poate opune acestui drept. Pe de altă parte, 
majoritatea drepturilor incluse în CEDO sunt drepturi relative. Exemple în acest sens 
ar fi respectul pentru viața privată și de familie, libertatea de gândire, de conștiință și a 
convingerilor religioase, libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere. 
Aceste drepturi au în comun faptul că nu sunt absolute, ci relative și pot fi limitate în 
anumite condiții. În acest sens, articolele care fac referire la aceste drepturi conțin 
fiecare un paragraf care permite o limitare a dreptului, cu condiția ca acesta să fie 
proporțional pentru a îndeplini anumite obiective de interes public. De exemplu, 
Articolul 9 recunoaște, în primul paragraf, faptul că fiecare individ are dreptul la libertate 
de gândire, de conștiință și de convingeri religioase. Acest drept include libertatea de 
a-și schimba religia sau convingerile, precum și libertatea de a-și manifesta 
convingerile religioase sau credințele prin intermediul cultului, învățământului, 
practicilor și îndeplinirii riturilor în public sau în privat, fie singuri, fie în cadrul 
comunității. Al doilea paragraf prevede faptul că libertatea de a-și manifesta religia sau 
convingerile “nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de 
lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranța 
publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea 
drepturilor și libertăților altora”. Al doilea paragraf este relevant pentru acest exercițiu 
de echilibru al proporționalității, deoarece delimitează drepturile descrise în primul 
paragraf. Dreptul unei persoane este limitat de protecția drepturilor și libertăților 
celorlalți. Cu alte cuvinte, prin medierea statului, în exercitarea drepturilor 
fundamentale trebuie luate în considerare interesele tuturor.  

                                                                            
5  Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare la 3 
septembrie 1953, Art. 9 Libertatea de gândire, conștiință și religie. 
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Unde includem toleranța didactică și respectul reciproc în parcursul/traiectoria 
de integrare?  

Toleranța și respectul reciproc, derivate din drepturile și libertățile fundamentale, 
pot fi încorporate în multe cazuri în parcursul de integrare. Conștientizarea și 
cunoașterea acestora de către profesoniștii și voluntarii care lucrează în aceste 
domenii sunt esențiale. Ei trebuie să fie conștienți în special de importanța predării și 
a împărtășirii acestor valori esențiale. La fel, creativitatea este necesară atunci când 
predăm sau interacționăm în alt mod cu noii veniți în parcursul de integrare. Această 
conștientizare poate fi promovată doar prin menționarea și explicarea continuă a 
importanței toleranței, a respectului reciproc și a altor valori derivate din drepturile și 
libertățile fundamentale. 

Componentele orientării sociale a politicii de integrare reprezintă cel mai potrivit 
loc pentru a include aceste subiecte. În programele de orientare socială, noii veniți 
participă la cursuri, ateliere sau prelegeri în carul cărora se diseminează informații 
despre viața în țara gazdă. Adesea, aceste informații sunt foarte practice, deoarece 
aceasta este cea mai solicitată și cea mai urgentă nevoie atât pentru noii veniți, cât și 
pentru societatea-gazdă. Cu toate acestea, ar trebui să se țină cont de faptul că, chiar 
și atunci când se învață despre chestiuni practice, toleranța și respectul pot și ar trebui 
să fie încurajate. Subiectul privind eliminarea deșeurilor poate servi drept exemplu, 
deoarece este adesea tratat în țările cu o tradiție de lungă durată a programelor de 
orientare socială. Este relativ ușor să se conecteze acest subiect de respectul față de 
natură și concetățenii societății, însă instructorii trebuie să facă acest lucru în mod 
explicit și să sublinieze aceste valori importante pentru a putea transmite un mesaj mai 
profund despre viața în societatea-gazdă. Același lucru este valabil și pentru toate 
celelalte subiecte care sunt tratate în programele de orientare socială. 

În plus, învățarea limbii oferă inclusiv posibilitatea de a include drepturile și 
libertățile fundamentale. Desigur, scopul principal al cursurilor este de a transmite 
cunoștințe despre o nouă limbă, prin alegerea cu grijă a exemplelor legate de respect, 
toleranță, drepturi și libertăți fundamentale în timpul cursurilor. Pe lângă predarea 
cursurilor, profesorii sunt de asemenea o sursă de informare. Conștientizarea 
drepturilor și libertăților fundamentale și capacitatea acestora de a recunoaște și de a 
aborda problemele legate de rasism și xenofobie sunt importante pentru participanți și 
pentru modul în care posibilele problemele sunt abordate sau neglijate. 

Vizitele pe teren reprezintă un alt exemplu prin care pot fi evidențiate anumite 
aspecte ale vieții din țara gazdă. Concentrându-ne pe toleranță, respect reciproc și 
combaterea rasismului și a discriminării, ne putem gândi, de exemplu, la vizitele la o 
secție de poliție, la un centru pentru egalitatea de șanse sau la o agenție pentru 
drepturile omului. Aceste  subiecte ar putea fi incluse în multe dintre vizitele pe teren. 
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Chiar și în timpul activităților aparent neimportante, cum ar fi vizitarea unui oraș sau a 
unui muzeu, există oportunitatea de a aborda acest lucru atâta timp cât instructorul își 
menține obiectivul de a aborda aceste probleme importante. 

Profesioniștii care se ocupă de orientarea în carieră și cei care colaborează cu 
indivizii pe parcursul traiectoriei de integrare ar trebui, de asemenea, să fie conștienți 
de importanța drepturilor și a libertăților fundamentale pentru a promova respectul 
reciproc și toleranța. De asemenea, ei pot juca un rol important în transmiterea acestui 
tip de informații.  

Ce formate trebuie folosite în procesul de transmitere a cunoștințelor privind 
drepturile fundamentale ca parte a traiectoriei de integrare? 

 

Există multe modalități prin care pot fi transmise cunoștințele privind drepturile 
fundamentale. Prelegerile ținute de personalului de integrare pot constitui o primă 
opțiune. Prin prelegerile ținute în clasă, pot fi tratate drepturile fundamentale, valori 
precum respectul reciproc și toleranța și combaterea discriminării și a rasismului. Este 
posibil să se dedice acestor subiecte una sau mai multe prelegeri, dar este posibil și 
tratamentul transversal. O combinație a celor două este probabil cea mai fructuoasă. 
În cazul în care personalul sau voluntarii nu dețin suficiente cunoștințe în aceste 
domenii, pot fi invitați experți externi sau reprezentanți ai instituțiilor. Prelegerile pot fi 
ținute la sediul organizației pentru orientare socială, dar o vizită în teren la organizațiile 
relevante ar fi mult mai potrivită. În cazul în care prelegerile în timp real nu sunt o 
opțiune, ne-am putea gândi, de asemenea, la folosirea de materiale audio sau video 
sau chiar pliante imprimate cu informații utile. 

Există mai multe provocări cu care se confruntă specialiștii în integrare atunci 
când includ drepturile și libertățile fundamentale în mesajele pe care le transmit. 

În primul rând, o provocare importantă pentru profesioniști o constituie lipsa de 
cunoștințe (tehnice). Este extrem de important ca serviciile de integrare să ofere 
angajaților sau voluntarilor informații ușor accesibile și transferabile, deoarece în 
general nu sunt specialiști în domeniul juridic. Ei nu trebuie să fie experți, dar sursa lor 
de informații trebuie să fie corectă și accesibilă. Acestea joacă un rol cheie în transferul 
de cunoștințe către noii veniți și este important ca informațiile să fie furnizate corect ori 
de câte ori este posibil. Totuși, ar trebui să se țină cont de faptul că pot fi tratate, de 
asemenea mai multe subiecte generale, precum respectul și toleranța, fără 
cunoașterea globală a drepturilor fundamentale. Profesorii ar trebui să se concentreze 
doar pe aceste subiecte și să le includă atunci când este cazul. 

În al doilea rând, aceștia trebuie să se ocupe de posibilele provocări lingvistice, 
deoarece nou-veniții se înscriu adesea la cursurile de orientare socială oferite în alte 
limbi decât limba lor maternă. Profesorii trebuie să facă eforturi constante pentru a 
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traduce concepte abstracte, cum ar fi toleranță, respect și drepturi fundamentale, într-
un limbaj simplu și clar. Ar trebui monitorizat dacă aceste subiecte conceptuale sunt 
tratate suficient. 

În cele din urmă, profesioniștii în domeniul integrării se confruntă cu provocări 
legate de percepțiile existente privind drepturile și libertățile fundamentale. Interviurile 
cu beneficiarii cursurilor de integrare socială au arătat că există destul de multe idei 
distorsionate cu privire la drepturile și obligațiile pe care noii veniți (și alți cetățeni) le 
au. De asemenea, credințele pe care le au despre discriminare și rasism au adesea 
nevoie de clarificări suplimentare. Grupurile de migranți își pot trăi propria viață 
conform acestor percepții, fiind  de competența profesioniștilor în integrare să 
descopere și să corecteze ideile false. 

S-ar putea să fie nevoie de consolidare prin personal suficient în rândul cadrelor 
didactice și coaching-ului. Se poate menționa aici și activitatea DISCRI Wallonia pentru 
idei despre cum să se ofere profesioniștilor de integrare accesul facil și informații 
actualizate cu privire la toate subiectele de orientare socială. Aceasta cuprinde 
informații privind drepturile și libertățile fundamentale, toleranța, respectul, 
discriminarea și rasismul în scopul de a informa și inspira profesorii să se ocupe de 
aceste subiecte. 
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Capitolul 4 
 

 

Agnese Lāce, PROVIDUS 

 

Predarea limbilor străine și 
orientarea culturală sunt unele dintre 
cele mai cunoscute elemente ale 
parcursului de integrare, cu rezultate 
dovedite, strategii de evaluare a 
rezultatelor și programe curriculare 
predefinite. În scopul  familiarizării 
nou-veniților cu aspecte ale vieții 
cotidiene, a valorilor, tradițiilor și 
normelor, aceste forumuri sunt 
adecvate în învățarea noțiunilor de toleranță și respect reciproc. Având în vedere 
diferitele sisteme de integrare prezentate în cadrul proiectului RACCOMBAT, 
observăm că există câteva elemente comune care împiedică includerea învățării 
aspectelor privind drepturile fundamentale în cadrul cursurilor de orientare socială în 
mod exhaustiv; principalul obstacol îl constituie durata scurtă a cursurilor care nu 
permite acoperirea unui număr mare de subiecte într-un timp foarte scurt. Acest capitol 
analizează motivele și metodele de includere a elementelor de învățare despre 
drepturile fundamentale în activitățile de predare a limbilor străine și de orientare 
culturală. 

 

De ce să includem cunoștințele privind drepturile fundamentale ca parte a 
învățării limbilor străine și a orientării culturale? 

 

În întreaga UE, învățarea limbii țării gazdă este una dintre condițiile prealabile 
pentru integrarea cu succes în societate. Statele membre implementează diverse 
abordări privind predarea limbilor străine - furnizorii de servicii pot fi universități, școli 
private de limbi străine, municipalități și organizații înființate special pentru sprijinul în 
vederea integrării. Cu toate acestea, indiferent de modelul ales de predare a limbilor 
străine, predarea limbilor este aproape întotdeauna prezentă chiar și atunci când 
sistemele de integrare se dezvoltă sau când în societate există foarte puține activități 
de sprijin pentru integrare. Prin urmare, motivul principal pentru includerea 
cunoștințelor privind drepturile fundamentale ca parte a studiului lingvistic îl reprezintă 

 

Toleranța și respectul reciproc ca parte a cursurilor de 

limbi străine și a orientării culturale 
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disponibilitatea continuă a formării lingvistice și implicarea pe termen lung a 
persoanelor în formarea lingvistică. 

Este important să se mențină un echilibrul între cunoștințele practice necesare 
pentru adaptarea inițială și pornirea dintr-o poziție mai avantajoasă în societatea 
gazdă, între cunoștințele teoretice și practice necesare într-o anumită profesie și 
aspectele specifice ale cunoștințelor privind drepturile fundamentale utile în anumite 
etape ale integrării. Înțelegerea drepturilor fundamentale este semnificativă în perioada 
imediată de după sosire (când persoanele nou-venite își caută cazare), de aceea 
informațiile de bază privind sistemul juridic și raportarea încălcărilor ar trebui furnizate 
la începutul procesului de orientare socială (chiar înainte de sosire, așa cum este 
prezentat mai jos). Aspectele cheie care trebuie introduse sunt definiția discriminării și 
instituțiile care oferă asistență sau penalizare în cazurile de discriminare. În același 
timp, cunoștințele mai cuprinzătoare privind recunoașterea și învățarea metodelor de 
reacție la cazurile de discriminare ar trebui, de asemenea, să fie introduse treptat, fie 
la modul general, fie în învățarea limbajului specific pentru angajare. Pentru a include 
drepturile, obligațiile și valorile reflectate în politica națională de integrare, ar fi 
necesară o abordare centralizată a elaborării unor planuri detaliate de predare a 
limbilor străine sau a unor planuri detaliate de lecții care să poată fi integrate în diverse 
metodologii de predare. Al doilea motiv pentru includerea cunoștințelor privind 
drepturile fundamentale în învățarea limbilor străine îl constituie necesitatea definirii 
și extinderii reprezentării valorilor de bază ale societății gazdă dincolo de cursurile 
de orientare socială sau activitățile de sprijin.   

La rândul său, orientarea culturală asigură noilor veniți cunoștințe privind 
drepturile fundamentale chiar înainte de plecarea în noua țară gazdă. Înainte de 
sosire, astfel de informații pot fi adaptate grupului de nou-veniți; informațiile pot fi 
diseminate în funcție de mediul lor specific, iar orientarea poate avea loc în limba lor 
maternă sau într-o limbă intermediară de circulație internațională. Cu toate acestea, 
nu toate statele membre ale UE practică orientarea culturală înainte de plecare; prin 
urmare, este esențial să se asigure disponibilitatea cunoștințelor relevante privind 
drepturile fundamentale într-o manieră informativă online bazată pe fapte. 

Un tip specific de orientare culturală înainte de sosire este informația diseminată 
între rețelele de migranți. Migranții cunoscuți deja de societatea gazdă vor servi drept 
intermediari și consilieri informali. Cei care au dobândit deja cunoștințe privind 
drepturile fundamentale pe parcursul șederii în țara gazdă într-un mod cuprinzător vor 
putea să-i sfătuiască pe cei nou-sosiți. Acest lucru confirmă necesitatea unor 
informații omogene, clare și ușor accesibile on-line, care să fie prezentate noilor 
veniți pe diverse forumuri, inclusiv pe durata învățării limbii și a orientării culturale.  

Orientarea culturală oferită ulterior sosirii poate avea loc atât direct, cât și 
indirect prin diferite activități de sprijinire a procesului de integrare. Prin includerea 
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cunoștințelor privind drepturile fundamentale în cursurile de învățare a limbii și de 
orientare culturală formală și informală în grupuri cu medii mixte se poate asigura un 
schimb de experiență și, prin urmare,  se poate crea în timp o imagine mult mai 
complexă asupra funcționării societății gazdă. Prin crearea de activități și forumuri care 
să încurajeze reflectarea propriei experiențe într-o manieră împuternicită, cum ar fi 
atunci când împărtășim un exemplu de succes în combaterea sau raportarea 
discriminării, se poate prezenta adevărata valoare a cunoștințelor privind drepturile 
fundamentale. 

Potențialul rețelelor de migranți poate fi valorificat și mai mult prin formarea 
membrilor comunității ca mentori în orientarea culturală. Mai mult decât atât, 
reprezentanții comunității gazdă ar putea fi instruiți și ca multiplicatori de cunoștințe în 
ceea ce privește problemele legate de drepturile fundamentale, prin evenimente 
informale de socializare, cum ar fi cercuri lingvistice, biblioteci vii, evenimente locale 
având ca temă fabricarea pâinii, și altele asemenea. Acest lucru nu numai că 
facilitează circulația informațiilor privind drepturile fundamentale, toleranța și respectul 
reciproc, dar îi determină pe noii veniți și, în același timp, pe reprezentanții societății 
gazdă, să devină agenți activi în promovarea cunoștințelor privind drepturile 
fundamentale. 

Astfel, valoarea principală în includerea cunoștințelor privind drepturile 
fundamentale în predarea limbilor străine și orientarea culturală o constituie efectul pe 
termen lung al unei instruiri cuprinzătoare și treptate, diseminarea unor informații ușor 
accesibile, nu în ultimul rând, responsabilizarea noilor veniți și consolidarea naturii 
bidirecționale a procesului de integrare.  

 

Unde să se includă predarea toleranței și a respectului reciproc în cursurile de 
limbi străine și de orientare culturală? 

 

Prin dezvoltarea curriculumului de predare a limbilor străine, cunoștințele privind 
drepturile fundamentale pot fi incluse în modulele privind aspectele vieții cotidiene, 
în care diferitele forme de discriminare și xenofobie sunt cele mai frecvente, cu 
o complexitate tot mai mare pe măsură ce se avansează în cunoștințele de limbă. În 
cercetarea noastră metodiștii lingviști au remarcat faptul că cursurile de limbi străine 
de nivel începător sau A1 nu ar fi potrivite pentru explicarea unor astfel de concepte 
dificile. Cu toate acestea, deoarece abilitatea cursanților de limbi străine de a conversa 
crește, elemente de cunoaștere a drepturilor fundamentale ar putea fi incluse în 
abordarea unor subiecte precum accesul la servicii (servicii bancare, sănătate), 
accesul pe piața forței de muncă (procesul de recrutare, interacțiunea cu colegii), 
accesul la educație (interacțiunea cu profesorii și colegii de clasă), accesul la locuințe 
(analizarea anunțurilor, vizitarea unor locuințe disponibile, interacțiunea cu vecinii) și 
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interacțiunea din spațiul public (în mijloacele de transport public, parcuri, interacțiunea 
cu alți membri ai societății). În elaborarea noului curriculum este importantă nu doar 
consultarea datelor disponibile privind cazurile de discriminare, ci implicarea efectivă 
a reprezentanților comunităților de migranți pentru a ajuta la identificarea situațiilor în 
care persoanele nou venite au nevoie de  informații suplimentare. 

Este important ca diferitele tipuri de discriminare să fie descrise și abordate 
în activitățile de predare a limbii și de orientare culturală, nu numai cele care sunt 
considerate tipice pentru noii veniți. De exemplu, în timp ce discriminarea pe criterii 
etnice sau naționale ar putea fi des întâlnită în rândul noilor veniți, este important să 
se arate că discriminarea pe motive de vârstă sau gen nu este acceptabilă în 
societatea gazdă, fiind astfel nevoie să se predea  inclusiv despre valorile care 
caracterizează UE ca o comunitate. 

În plus, este important ca resursele existente să fie folosite în timpul predării 
cunoștințelor privind drepturile fundamentale. Formele de raportare existente, bazele 
de date online, ghidurile, aplicațiile mobile, etc. trebuie introduse în cursuri prin 
diferitele exerciții. Astfel, persoanele nou-venite se vor familiariza și vor folosi într-un 
mod confortabil resursele pe care le au la dispoziție și în afara sălii de curs. Un 
exemplu excelent privind introducerea unei resurse existente este prezentarea 
aplicației “Welkom in Antwerpen” în cadrul cursurilor de orientare de la Atlas Antwerp. 
Mai mult decât atât, atunci când se dezvoltă o nouă resursă sau o nouă aplicație, 
prezentarea acestora profesorilor de limbi străine și a reprezentanților comunității ar 
trebui să fie o componentă importantă a strategiei de promovare. Prezentarea  în mod 
direct a unei astfel de resurse valoroase în scopul orientării promovează de fapt 
utilizarea acesteia în rândul noilor veniți.  

Cel mai probabil, orientarea culturală înainte de sosire se va limita la elementele 
de bază privind abordarea în țara gazdă a drepturilor fundamentale și posibilitatea de 
a face recurs în caz de încălcări. Cu toate acestea, chiar și în acest moment al 
procesului de integrare sunt disponibile resurse on-line valoroase. 

Activitățile de orientare culturală după sosire oferă totuși un forum adecvat și 
valoros pentru promovarea cunoștințelor privind drepturile fundamentale. Alte capitole 
din aceste orientări se referă la cursuri formale de integrare socială, însă organizațiile 
societății civile ar putea oferi sprijin suplimentar de integrare prin activități de orientare 
culturală. Organizațiile societății civile pot asigura educația, monitorizarea și 
cercetarea, precum și sprijin în cazuri de discriminare - și în ceea ce privește 
raportarea și tratarea consecințelor. Organizațiile specializate în promovarea și 
protejarea drepturilor grupurilor vulnerabile (separat și împreună) beneficiază de 
expertiza necesară, deși aceasta ar trebui adaptată la contextul imigrației. Organizațiile 
înființate de migranți sau reprezentând interesele migranților pot servi nu numai ca 
“educatori de la egal la egal”, ci oferă și o contribuție valoroasă pentru dezvoltarea 
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curriculumului pentru predarea limbilor străine și orientarea socială, pentru a se 
asigura că informațiile furnizate sunt cât mai relevante posibil. 

 

Ce formate trebuie utilizate în procesul de transmitere a cunoștințelor privind 
drepturile fundamentale ca parte a predării limbilor străine și a orientării culturale? 

 

Cunoașterea drepturilor fundamentale poate fi inclusă în module privind 
aspectele vieții cotidiene, în care diferite forme de discriminare și xenofobie se 

manifestă cel mai frecvent, acestea având o complexitate tot mai mare pe măsura 
avansării cunoștințelor lingvistice. Aceste situații pot fi explorate în următoarele 
formate:  

1. prin învățarea vocabularului relevant cu ajutorul textelor scrise, ca 
exemple de non-discriminare, cum ar fi citirea anunțurilor de locuințe sau prin 
scrierea de scrisori de intenție pentru locurile de muncă; 

2. prin valorificarea resurselor informaționale existente (online, 
tipărite, broșuri de informare, etc.) și revizuirea acestora în clasă pentru a se 
asigura că noii veniți înțeleg informațiile disponibile în mod corect și, de 
asemenea, pentru a promova resursele online existente; 

3. prin atribuirea de exerciții interactive privind gestionarea situațiilor 
din viață reală în care pot apărea cazuri de discriminare. Astfel de exerciții pot 
lua forma dialogurilor, discuțiilor de grup, simulării situațiilor ce implică mai multe 
părți, pentru a experimenta diferite perspective în situațiile comune de zi cu zi; 

4. prin prelegeri oficiale ținute de către experți în drepturile 
fundamentale în timpul cursului de limbă, care poate avea loc sub forma unei 
excursii pentru a prezenta nu numai un anumit element informațional, ci și 
pentru a familiariza noii veniți cu instituțiile și organizațiile din societatea gazdă. 

Activitățile de orientare culturală puse în aplicare de actorii comunitari ar avea 
drept scop creșterea nivelului de conștientizare privind respectul reciproc și toleranța 
printr-o metodologie riguroasă care să includă reprezentanții diferitelor grupuri sociale. 
Evenimentele ar putea combina prelegeri, povestiri din viața personală și exerciții 
interactive pentru a asigura schimbul atât de cunoștințe teoretice sau formale cât și de 
cunoștințe aprofundate sau experiențe personale. Atât în predarea limbilor străine, cât 
și în orientarea culturală, este important să se promoveze interacțiunea dintre noii 
veniți și societatea gazdă, iar diversele formate enumerate mai sus permit acest lucru 
într-o măsură semnificativă.  
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În ce constau pregătirile și măsurile de precauție importante în predarea 
toleranței și a respectului reciproc în timpul cursurilor de limbi străine și de orientare 
culturală? 

 

Mai jos sunt enumerate câteva elemente semnificative privind pregătirea și 
precauțiile de care trebuie să se țină cont în țările în care sistemele de integrare sunt 
încă în curs de dezvoltare sau unde cunoștințele privind drepturile fundamentale au 
fost limitate până acum la informații de bază oferite la cursurile de orientare socială. 
Aceste elemente de pregătire și de precauție în elaborarea programelor de predare a 
limbilor străine și a programelor de orientare culturală servesc în scopul creării unui 
sistem de educație privind drepturile fundamentale care nu privilegiază un anumit grup 
și care asigură sprijinul necesar tuturor părților implicate.    

1. Materialele privind includerea cunoștințelor privind drepturile 
fundamentale în predarea limbilor străine trebuie să fie dezvoltate într-o 
manieră centralizată sau semi-centralizată pentru a se asigura că exercițiile și 
informațiile prezentate la curs sunt în concordanță atât cu politica de integrare, 
cât și cu cadrul legal. 

2. Reprezentanții grupului țintă ar trebui să fie incluși în procesul de 
dezvoltare pentru a reflecta experiențele trăite și pentru a adapta conținutul la 
nevoile reale ale noilor veniți și ale comunităților gazdă. 

3. Profesorii de limbi străine trebuie să beneficieze de un training 
corespunzător privind predarea drepturilor fundamentale pentru a putea realiza 
exerciții interactive pe teme sensibile, cum ar fi rasismul, xenofobia și 
discriminarea. Trainingul destinat cadrelor didactice trebuie să aibă ca scop 
stabilirea și furnizarea de rezultate clare, precum și asigurarea sprijinului și 
monitorizarea care însoțesc punerea în practică a acestor cunoștințe în timpul 
cursurilor. Profesorii de limbi străine trebuie să se simtă în siguranță și 
încrezători pentru a transmite informații complete și detaliate despre toleranță 
și respectul reciproc. 

4. În elaborarea exercițiilor interactive menționate mai sus sau la 
stabilirea unor studii de teren și a schimbului de experiență, trebuie luate în 
considerare elementele care ar putea reaminti despre traume anterioare, mai 
ales în cazul refugiaților. Experții în domeniul diversității și comunicării 
multiculturale trebuie să se implice alături de experții în domeniul drepturilor 
fundamentale în dezvoltarea curriculelor de învățare a limbilor străine, precum 
și a inițiativelor de orientare culturală. 

Actorii sociali ar trebui să se asigure că natura bidirecțională a procesului de 
integrare este cu adevărat reprezentată și în ceea ce privește cunoștințele privind 
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drepturile fundamentale, respectul reciproc și toleranța. Activitățile de orientare 
culturală desfășurate de organizațiile societății civile s-au dovedit a fi de succes în a 
da voce și noilor veniți în sensul de a-și putea spune poveștile de viață reprezentanților 
societății gazdă, permițând astfel schimbul de experiență și dialogul privind provocările 
existente, schimbările necesare și posibila implicare a societății gazdă. 
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Capitolul 5 
 

 
 

Smaranda Witec, Pro Refugiu 
 

Acest capitol analizează 
modul în care țările partenere au 
îmbrățișat toleranța și respectul 
reciproc în predarea limbilor 
străine și a cursurilor de  orientarea 
socială. Acesta reprezintă un 
rezumat al demersurilor de 
cartografiere a existenţei acestor 
cursuri și al exercițiilor analitice ale 
proiectului RACCOMBAT și 
prezintă o culegere de bune 
practici în predarea limbilor străine 
și a orientării sociale printr-o examinare critică a acestora; de asemenea, este şi un 
ghid sintetic de îndrumare a  instituțiilor și a prestatorilor de servicii din sectorul privat 
cu privire la modul de includere a drepturilor fundamentale, toleranței și respectului 
reciproc în fiecare etapă, în orice formă de predare a limbilor străine și a orientării 
sociale sau oferă informare neresortisanților într-un context mai larg. Scopul acestui 
capitol este de a răspunde la următoarele întrebări:  

În primul rând, de ce ar trebui să includem cunoștințele privind drepturile 
fundamentale, ca parte a activității instituțiilor de informare a neresortisanților? În al 
doilea rând, unde ar trebui să se includă predarea toleranței și respectului reciproc în 
activitatea instituțiilor cu sau în legătură cu neresortisanții? În cele din urmă, ce formate 
trebuie să folosim atunci când transmitem cunoștințe despre drepturile fundamentale, 
ca parte a activităților instituțiilor de informare a neresortisanților? 

De ce ar trebui să includem cunoștințele privind drepturile fundamentale, ca 
parte a activității instituțiilor de informare a neresortisanților? 

 

Educația privind drepturile omului este importantă ca parte a primirii solicitanților 
de azil de către autoritățile competente în materie de azil, în lucrul cu aceștia, precum 
și în informarea acestora de către sistemul judiciar, de autoritățile de aplicare a legii și 
alte autorități. Acest lucru se află în centrul tuturor eforturilor de dezvoltare a unei culturi 

 

Predarea toleranței și a respectului reciproc ca parte a 

activităților de informare a neresortisanților, de către 

alte instituții decât cele din sistemul public 
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a drepturilor omului și a unei societăți care cuprinde demnitatea, incluziunea și 
egalitatea. Educația pentru drepturile omului contribuie la coeziunea socială, 
prevenirea conduitei ilicite, politica comunitară, gestionarea migrației, democrația, 
prevenirea şi rezolvarea conflictelor și înțelegerea diversității. Este un mijloc de a 
dezvolta societăți în care drepturile omului sunt respectate, protejate și îndeplinite. 
Asigurarea educației privind drepturile omului și a toleranței  ajută statele să-și 
îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul legii internaționale, privind drepturile 
omului și este esențială pentru exercitarea tuturor celorlalte drepturi.  

Așa cum s-a menționat deja în raportul RACCOMBAT Analizarea orientării 
sociale: cazul Bulgariei, combaterea cu succes a rasismului și a xenofobiei împotriva 
străinilor depinde nu numai de strategiile și măsurile luate în domeniul educației, 
participării și sensibilizării, dar, mai important, depinde de orientarea socială ca parte 
a eforturilor instituțiilor și ONG-urilor în vederea integrării. Aceasta implică o prezentare 
detaliată a aspectelor importante și depășește ceea ce ar trebui să însemne în mod 
normal orientarea socială a solicitanților de azil, a beneficiarilor de protecție 
internațională și a altor cetățeni străini cu reședință legală. 

Este esențială abordarea holistică a problemelor legate de migrație și refugiați, 
cu o planificare pe termen lung privind integrarea acestora. ONG-urile, organizațiile 
publice și private ar trebui să realizeze și să implementeze un plan strategic în funcție 
de experiența și capacitatea lor. Încheierea de protocoale cu autoritățile competente și 
înființarea unei rețele de specialiști cresc probabilitatea ca proiectele să beneficieze 
de noi fonduri pentru a continua să ofere astfel de servicii beneficiarilor.6 

Unde ar trebui să se includă predarea toleranței și a respectului reciproc în 
activitatea instituțiilor cu sau în legătură cu neresortisanții? 

 

Este nevoie de un angajament mai ferm din partea actorilor sociali pentru a 
implementa programe sistematice și cuprinzătoare privind educația și formarea în 
domeniul drepturilor omului și toleranței în toate sectoarele educaționale - formale, 
informale și non-formale. În timp ce statele au ca principală responsabilitate 
promovarea și asigurarea educației, precum și instruirea în domeniul drepturilor 
omului, ceilalți actori ai societății, inclusiv instituțiile educaționale, mass-media, 
centrele de primire pentru solicitanții de azil, poliția comunitară, birourile de PR ale 
sistemului judiciar, comunitățile locale, organizațiile societății civile, apărătorii 
drepturilor omului și sectorul privat pot juca un rol important în promovarea și 
asigurarea educației în domeniul drepturilor omului, precum și în predarea toleranței și 
a respectului reciproc.  

                                                                            
6 Witec, S., RACCOMBAT, Analysis of the Social Integration and the Romanian Language Programmes Aimed at the Foreign Citizens 

Residing on the Romanian Territory, 2018, ProRefugiu Association 
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În multe state membre ale UE, ghidurile actuale privind integrarea se adresează 
funcționarilor municipali responsabili cu integrarea străinilor, dar și altor reprezentanți 
ai instituțiilor publice și ONG-urilor. De multe ori acestea nu reprezintă materiale de 
instruire structurate privind drepturile și obligațiile fundamentale ale neresortisanților, 
fiind bazate pe principiile fundamentale ale Constituției, valorile societății și legislația 
existentă.7 

O recomandare o poate constitui includerea structurală a temelor de cercetare 
ale proiectului RACCOMBAT în cursul de orientare socială, deoarece subiectele sunt 
adesea depășite de alte subiecte mult mai practice (și uneori mai urgente). De 
asemenea, este foarte util ca profesorii să știe cum să îndrume beneficiarii către 
organizațiile care îi pot ajuta în aceste chestiuni.8 

 

Ce formate trebuie să folosim atunci când transmitem cunoștințe despre 
drepturile fundamentale, ca parte a activităților instituțiilor de informare a 
neresortisanților? 

 

Toate sursele, activitățile, inițiativele, cursurile și serviciile furnizate de principalii 
actori ai integrării contribuie într-o oarecare măsură la sensibilizarea beneficiarilor cu 
privire la actele de rasism și xenofobie și la sprijinirea acestora prin furnizarea de 
cunoștințe, abilități și experiențe suplimentare. În continuare sunt menționate diferite 
formate privind furnizarea informațiilor despre drepturile fundamentale, precum și mai 
multe informații despre metoda de mobilizare, pachete de resurse educaționale, 
metode interactive de învățare, instrucțiuni privind lucrul cu cetățenii străini, asistență 
continuă și legături către alte forme de învățământ. 

Campaniile de informare adresate neresortisanților reprezintă o formă de 
activitate care se desfășoară în imediata apropiere a acestor persoane și reprezintă o 
metodă de sprijinire și completare a activităților centrelor noi sau deja existente; de 
asemenea, acestea pot lua forma activităților bazate pe proiecte cu cetățeni străini 
pentru a promova cunoștințe suplimentare privind drepturile fundamentale. Metoda de 
informare este folosită în primul rând pentru a informa neresortisanții cu privire la 
serviciile existente la nivel local și pentru a-i încuraja să utilizeze astfel de servicii. 
Aceasta are loc atunci când asistenții sociali, care de regulă sunt arondați unui centru, 
desfăşoară activități de teren. Activitățile de informare pot încerca, de asemenea, să 
identifice, prin consultări, lacunele existente în serviciile care vizează acoperirea 
nevoilor străinilor, ca activitate suplimentară față de cea prestată în cadrul centrului. În 

                                                                            
7 Ilcheva,  M., Kaneva A., RACCOMBAT Analysing social orientation: the case of Bulgaria, 2018, Center for the Study of Democracy, 
MA Refugee Protection and Forced Migration Studies, University of London 
8 Van de Pol, S., Vanheule, D., RACCOMBAT:  Analytical report of social orientation: the case of Belgium, 2018, Centre for Migration 

and Intercultural Studies, University of Antwerp 
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plus față de munca desfăşurată pe teren, cunoștințele privind drepturile fundamentale 
pot fi îmbunătățite prin difuzarea de pliante și broșuri, prelegeri și discuții de grup, 
evenimente precum “ziua porților deschise”, materiale audio și video disponibile în 
diferite limbi, etc. Mai mult decât atât, organizarea sesiunilor privind drepturile omului 
și promovarea toleranței care însoțesc activitățile educaționale și recreative ar reuni 
oameni de diferite naționalități și etnii. De asemenea, ar putea îmbunătăți gradul de 
sensibilizare pe teme importante precum discriminarea, abuzul, inegalitatea și 
stereotipurile de gen, etc., răspunsul la nevoia urgentă de a informa solicitanții de azil 
cazați în centrele pentru refugiați cu privire la drepturile și obligațiile lor în țara gazdă 
și ar putea conduce la creșterea gradului de toleranță în cadrul comunității de refugiați 
în sine. 

De asemenea, cunoștințele privind drepturile fundamentale pot fi adăugate la 
pachetele de resurse educaționale. Dezvoltarea cadrelor curriculare ale manualelor 
de limbi străine pentru adulți și copii, a caietelor de lucru specifice adresate profesorilor 
de limbi străine și cursanților și a materialelor necesare pentru evaluarea 
competențelor pot utiliza exemple de cunoștințe privind drepturile fundamentale și 
concepte precum toleranța și respectul reciproc. Chiar și atunci când se pune accent 
pe limba străină, se poate sublinia importanța acestor concepte. Ne-am putea gândi, 
de asemenea, la ghidurile culturale de cazare, așa cum se sugerează în România.9 
Rețelele de mediatori interculturali, voluntari, precum și alte entități care 
interacționează cu  grupul țintă sau care oferă servicii grupului țintă pot fi implicate în 
elaborarea acestor materiale. De asemenea, în elaborarea pachetelor de resurse 
educaționale se recomandă să se pună accentul pe implicarea societății gazdă în 
scopul de a încuraja contactul cu localnicii într-o atmosferă deschisă și dinamică. Acest 
lucru încurajează discuțiile și învățarea noțiunilor de respect, toleranță și drepturile și 
libertățile fundamentale. Participarea societăților gazdă ar îmbunătăți și accelera 
procesul de integrare. Totuși, discriminarea, xenofobia și excluziunea socială ar putea 
fi combătute prin consolidarea procesului de integrare graduală a neresortisanților.10 

Metodologia folosită pentru a ajunge la cetățenii străini poate, de asemenea, să 
contribuie la promovarea cunoștințelor privind drepturile fundamentale. Programele de 
training ar putea utiliza metode interactive de învățare printr-o gamă largă de materiale 
tipărite sau audio-video. De exemplu, cursul de orientare socio-culturală se 
concentrează pe abilitățile necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază și depășirea 
provocărilor zilnice prin învățarea din experiențe practice. Printre metodele interactive 
de învățare se numără discuțiile, activitățile în grup, jocurile de rol/jocurile de simulare, 
etc., luând în considerare aspectele diversității culturale, gradul de alfabetizare și 
educație, nevoile speciale ale grupului țintă, toate adaptate la profilul general al 

                                                                            
9
 Witec, S., RACCOMBAT: Analysis of the Social Integration and the Romanian Language Programmes Aimed at the Foreign Citizens 

Residing on the Romanian Territory,  2018, ProRefugiu Association, Romania 
10 Kontorizou, D., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Greece, 2018, Centre for European Constitutional Law 
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cursanților. Acestea abordează aspecte relevante pentru etapa specifică a procesului 
de integrare și au ca punct de plecare programele de orientare culturală care implică, 
după caz, membrii comunităților deja înființate. Cursanții pot experimenta valorile și 
cultura și pot afla informații despre serviciile publice disponibile prin interacțiunea cu 
furnizorii de servicii și cu membrii comunității gazdă în diferite contexte - școli, lăcașe 
de cult, centre comunitare, instituții publice, etc., precum și prin participarea la 
programe de voluntariat și mentorat. Obiectivele principale sunt dezvoltarea abilităților 
de comunicare orală și scrisă de bază, familiarizarea cu principalele elemente ale 
culturii și civilizației din țara gazdă, incluziunea în educație, responsabilitate socială și 
economie durabilă, implicarea activă în societate și exercitarea în mod liber a 
libertăților fundamentale. În acest sens, este absolut necesar să se țină seama de 
contextul specific în care se desfășoară activitățile de predare/învățare și de profilul 
psihologic și educațional al elevilor. Elaborarea curriculumului în cadrul paradigmei 
comunicative și funcționale presupune un nou rol pentru profesor/lector, în sensul de 
a îndemna și a motiva elevii să învețe. Profesorul devine un manager eficient al 
procesului de învățare, un furnizor de informații, un factor de motivare a învățării și un 
diagnostician. De asemenea, profesorul trebuie să consolideze încrederea cursanților 
în propriile lor capacități și să asigure un mediu pozitiv de învățare, care ar trebui să 
scoată în evidență în mod constant realizările și nu limitările învățării. Îndeplinirea 
obiectivelor de învățare recomandate subliniază necesitatea de a schimba metodele 
folosite de profesor și de a crea activități interactive bazate pe cooperare (metoda 
audio-lingvistică, povestirea bazată pe imagine, învățarea prin practică, învățarea prin 
descoperire, brainstorming, etc.). Evaluarea (formală și sumativă) a procesului de 
învățare trebuie să țină cont de particularitățile fiecărui participant.11 

Este important ca instruirea angajaților instituțiilor de stat și ai ONG-urilor să se 
realizeze cu atenție.  

Metodele generale de predare pentru cursurile de orientare socială ar trebui să 
includă, pe lângă prelegeri, activități practice și discuții interactive în timpul cursurilor, 
precum și alte metode de predare corespunzătoare nivelului educațional al adulților. În 
plus, este nevoie de mai mult sprijin și mai multe informații despre drepturile omului în 
general, precum și despre legea privind protecția împotriva violenței, serviciile de 
sprijinire a victimelor, referirea și alte mecanisme similare, vizitele culturale de studiu 
și educaționale, precum și vizitele de studiu profesionale.   

Uneori, participanții la curs nu sunt abordați ca beneficiari ai drepturilor omului, 
care au dreptul la protecție din partea statului împotriva încălcărilor drepturilor omului, 
ci mai degrabă ca potențiale persoane care încalcă drepturile omului și regulile 
statului.12 Aceasta înseamnă că materialele didactice urmăresc prevenirea încălcării 

                                                                            
11 Idem 
12 Meier, I., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Austria, 2018, European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy, Graz, Austria 
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regulilor sociale de către grupul țintă. Este util să avem o definiție mai clară a “valorilor 
societății” versus regulile/idealurile de comportament și să oferim informații cu privire 
la drepturile omului atât profesorilor de curs, cât și altor angajați care vin în contact cu 
grupul țintă. Obiectivul informării privind privind drepturile fundamentale este 
orientarea rapidă și schimbul de informații importante în limbile materne ale grupului 
țintă. Sprijinul în accesarea cursurilor de limbă locală, consilierea și contracararea 
decalificării pe piața forței de muncă sunt primii pași importanți în funcție de nevoile 
individuale. Problemele legate de rasism, xenofobie și discriminare apar sub multiple 
forme, dar în principal în modul de a trăi împreună. Interacțiunile respectuoase dintre 
profesorii de limbi străine, personalul administrativ și grupul țintă reprezintă un semnal 
puternic împotriva rasismului și a xenofobiei și necesită instrucțiuni privind lucrul cu 
cetățenii străini. Faptul că limba ţării gazdă poate fi predată de voluntari ai societății-
gazdă, iar cunoștințele sunt însoțite de activități colective recreative și de consiliere, 
arată că grupul țintă beneficiază de susținere și că societății gazdă îi pasă de aceștia. 
Astfel, serviciile atrag membrii grupului țintă care sunt curioși și deschiși în ceea ce 
privește integrarea în societatea gazdă. Implicarea structurală a serviciilor de aplicare 
a legii ar putea constitui, de asemenea, un alt element important de contracarare a 
rasismului și a xenofobiei.13 

Asistența continuă, sub diferite forme, este de asemenea utilă în transmiterea 
cunoștințelor privind drepturile fundamentale. Sprijinul asistenților sociali și a 
mentorilor sociali asigură practici individualizate de orientare socială, care, alături de 
asistența practică în situațiile cotidiene, au rolul de a prezenta și a informa despre 
normele de zi cu zi. Acest serviciu este esențial pentru orientarea socială a 
beneficiarilor de protecție internațională, servind drept sursă de informare practică și 
mediere. Desigur, nu toți membrii grupului țintă trebuie să devină parte a acestui 
program și s-a constatatat că persoanele cele mai vulnerabile și cele mai susceptibile 
de a fi discriminate solicită (și necesită) sprijin din partea asistenților și mentorilor 
sociali.14 Modul principal în care rasismul și xenofobia pot fi combătute în centrele de 
cazare îl constituie disponibilitatea asistenței în cazurile de discriminare.15  

Pe lângă asistența personală, asistența digitală ar putea fi, de asemenea, de 
ajutor. Dezvoltarea unei aplicații de sprijin poate fi utilizată ca suport pe termen lung 
pentru beneficiari după finalizarea cursului de orientare socială. O aplicație accesibilă 
și gratuită ar putea fi dezvoltată pentru noii veniți (și pentru nou-veniții resortisanți și 
alți rezidenți). Introducerea unei astfel de aplicații în orașele mari a avut potențialul de 
a spori participarea și independența cetățenilor străini într-o manieră durabilă și a oferit 
oamenilor îndrumare către serviciile pe care le pot contacta în mod direct. Un exemplu 

                                                                            
13 Meier, I., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Austria, 2018, European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy, Graz, Austria 
14 Lāce, A., Geks, R.,F., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Latvia, 2018, PROVIDUS 
15 Žibas, K., RACCOMBAT: Mapping of social orientation: the case of Lithuania, 2018, Diversity Development Group, Lithuanian Social 
Research Centre 
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bine documentat se regăsește în Anvers, Belgia, care este menționat aici ca un 
exemplu de bună practică. 

În cele din urmă, legăturile cu alte niveluri de școlarizare pot contribui, de 
asemenea, la promovarea cunoștințelor privind drepturile fundamentale, a toleranței și 
respectului reciproc. La nivel practic, trebuie căutate legături cu sistemul de învățământ 
primar și secundar. Modulele privind toleranța pot fi introduse pentru a explica 
cursanților concepte precum drepturile egale indiferent de origine. Pentru a promova 
toleranța zero față de rasism și xenofobie și abilitarea față de astfel de acte, trebuie 
elaborate manuale și caiete de lucru, în funcție de vârsta și nivelul de educație al 
elevilor. Pentru a crește rata de înțelegere, se poate folosi un suport pe bază de 
imagini. 

În sfârșit, în ceea ce privește cadrul juridic și instituțional, toleranța prin orientare 
socială ar trebui considerată printre prioritățile specifice ale organelor interinstituționale 
care gestionează procesele de migrație și integrare, cu competențe și obligații 
specifice pentru toate părțile interesate implicate. 

  



  

 

P a g  | 33 
 

Concluzii și 

recomandări 
 

 
Prezentele linii directoare au analizat diferitele contexte ale transmiterii 

cunoștințelor privind drepturile fundamentale ca parte a predării limbilor străine și 
orientării sociale solicitanților de azil, refugiaților și migranților. Au fost evidențiate 
diferite provocări în statele membre ale UE, într-un context socio-politic aflat în 
schimbare. Mai jos sunt prezentate câteva dintre concluziile la care s-a ajuns, precum 
și un set de recomandări pentru practicienii și decidenții politici. 

O chestiune generală cu care se confruntă statele membre este dacă să 

încredințeze toate funcțiile de integrare  statului sau să încredințeze anumite 
activități furnizorilor de servicii, de multe ori ONG-urilor sau să rămână cu 
modelele inițiate de ONG-uri, lucru care de regulă se întâmplă în perioade de criză, 
când statele nu au capacitatea de a asigura rapid recepția și integrarea. De regulă, 
modelele implementate de stat beneficiază de finanțare durabilă, sprijin guvernamental 
și legislație bazată pe accesul larg, precum și de campanii de informare a grupurilor 
țintă. Pe de altă parte, modelele centrate pe ONG-uri asigură flexibilitate, o înțelegere 
mai profundă a dificultăților cotidiene cu care se confruntă cetățenii străini și o mai 
bună conștientizare a contextului internațional. Astfel, ar trebui să se găsească un 
echilibru între cele două modele, pentru a-și consolida reciproc punctele forte și a-și 
remedia punctele slabe legate de instabilitățile guvernamentale, fluctuațiile politice și 
existența simultană a suprapunerilor și lacunelor în activitățile de integrare. Deși ONG-
urilor li se pot atribui diverse funcții în integrarea cetățenilor străini și mai ales în 
orientarea lor socială și juridică, responsabilitățile legale și politice trebuie să rămână 
în sarcina statului, astfel încât eforturile depuse în diverse direcții să asigure un 
echilibru adecvat al expertizei și funcțiilor în domeniul integrării:  

- Cadrul legislativ și orientările politice pentru integrarea cetățenilor străini ar 
trebui dezvoltate în diverse formate printr-o colaborare între instituții și ONG-uri; 

- Se recomandă ca organizațiile responsabile să asigure orientarea socială și 
cursurile de limbi străine și să fie împuternicite să informeze grupul țintă despre 
aspecte legate de drepturile fundamentale; 

- Se recomandă ca mecanismele de coordonare să reglementeze drepturile și 
obligațiile diferitelor părți interesate în ceea ce privește integrarea și orientarea socială; 

- Programele comune de integrare și curricula ar trebui utilizate în scopul 
raționalizării eforturilor din partea instituțiilor și ONG-urilor, în special în cazul ciclurilor 

 

Aducerea importanței drepturilor fundamentale în 

orientarea socială la nivel politic 
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periodice de achiziții, ceea ce poate conduce la diferiți implementatori de integrare cu 
direcții divergente ale eforturilor lor; 

- Se recomandă introducerea mecanismelor de referire între furnizorii de cursuri 
și centrele de consiliere specializate; 

- Pe termen lung, ar trebui să se realizeze o evaluare a avantajelor și 
dezavantajelor economice și sociale privind externalizarea activităților de integrare 
către ONG-uri sau alte entități sau menținerea lor în competența statului.   

În ceea ce privește transmiterea cunoștințelor privind drepturile 

fundamentale ca parte a răspunsului la criză, se pot oferi o serie de recomandări 
privind includerea dimensiunii drepturilor fundamentale ca o componentă esențială și 
integrată a răspunsului la criză. În timpul unei crize, în mod inevitabil există alte 
priorități și nevoi de bază care primează. Aceasta înseamnă că persoanele nou-venite 
nu dispun de informații de bază cu privire la drepturile lor și acest lucru poate dura o 
perioadă foarte lungă de timp, ceea ce duce la o mare dezorientare, lipsă de integrare 
și ghetoizare. Pentru a face față acestui fenomen într-un mod realist, drepturile 
fundamentale, toleranța și respectul reciproc trebuie incluse în strategia de răspuns pe 
termen mediu. În mod ideal, aceasta ar trebui abordată în primele etape ale procesului 
de integrare a acestora, tocmai pentru a oferi noilor veniți o înțelegere generală a 
contextului socio-cultural în care vor trebui să se adapteze. Acest lucru ar putea fi 
realizat prin distribuirea unui prospect informativ în momentul înregistrării la Serviciul 
de Azil sau în cadrul autorităților competente sau în timpul procedurilor de primire și 
de înregistrare în tabere sau în cadrul programelor și schemelore de cazare. În plus, 
în etapa de primire ar putea fi inclusă o discuție de orientare în care să se furnizeze 
informații esențiale privind drepturile fundamentale, cum ar fi serviciile de sănătate, 
chestiunile legale, de exemplu, privind legislația în materie de azil, cazare, etc. Un alt 
instrument pentru a sublinia caracterul obligatoriu al drepturilor fundamentale ar fi 
încorporarea dimensiunii drepturilor fundamentale în orientările și regulamentele 
generale legate direct de plasare și cazare. În acest stadiu ar putea fi introduse discuții 
de informare care să conțină informații mai detaliate despre educație (învățarea limbii), 
integrarea pe piața muncii, discriminare și rasism, democrație și drepturile omului, etc.. 
Modalitatea de a aborda acest lucru în mod eficient ar putea fi văzută ca o abordare 
pe trei nivele, inclusiv introducerea drepturilor fundamentale în broșuri cu ilustrații 
simple în limba proprie a noilor veniți, urmată de o discuție adaptată și personalizată, 
cu sprijinul asistenților sociali sau al avocaților ONG-urilor sau al reprezentanților 
autorităților, prezentând, în final, importanța și aplicabilitatea practică a drepturilor 
fundamentale prin studii de caz și exerciții de simulare și joc de roluri. 

În ceea ce privește educația privind drepturile fundamentale, ca parte a 
traiectoriilor de integrare stabilite, se pot face multe îmbunătățiri prin integrarea 
structurală a acestor concepte. Mai sus a fost ilustrat modul în care integrarea este un 
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proces multidirecțional care cuprinde societatea în ansamblu. De asemenea, drepturile 
și libertățile fundamentale includ toți membrii societății și necesită un exercițiu de 
echilibrare important. Până acum, drepturile și libertățile fundamentale care au fost 
incluse în traiectoriile de integrare au fost deseori menționate superficial. Este 
necesară o incluziune mai pragmatică și mai bine structurată. Chiar și atunci când se 
discută aspecte practice, se pot aborda și subiecte precum toleranța, respectul și 
libertatea. Cheia este furnizarea de informații corecte ori de câte ori este posibil. 
Provocările constau în posibila lipsă a cunoștințelor (tehnice) din partea cadrelor 
didactice. În acest sens, sunt importante instrucțiunile corespunzătoare privind 
predarea și creșterea gradului de conștientizare generală a importanței drepturilor și 
libertăților fundamentale în rândul profesorilor. Transmiterea de informații noilor veniți 
poate fi îngreunată inclusiv de faptul că aceștia se confruntă adesea cu competențele 
lingvistice limitate. O provocare finală constă în faptul că profesorii vor întâlni în mod 
regulat percepții false și idei eronate despre drepturile și libertățile fundamentale. 
Aceste drepturi, precum și subiecte cum ar fi rasismul și discriminarea necesită o 
clarificare suplimentară în rândul noilor veniți (și al altor cetățeni). Aceste teme pot fi 
incluse atât în predarea limbilor străine, cât și în componentele de orientare socială ale 
traiectoriei de integrare. Educația privind drepturile fundamentale se poate realiza 
inclusiv prin invitații la discuții, în timpul excursiilor pe teren sau al consilierii (în carieră).  

În ceea ce privește toleranța și respectul reciproc ca parte a predării 
limbilor străine și a orientării culturale, valoarea esențială în includerea 
cunoștințelor privind drepturile fundamentale în predarea limbilor străine și a orientării 
culturale o constituie efectul pe termen lung al unei instruiri cuprinzătoare, graduale și 
ușor accesibile și nu în cele din urmă, responsabilizarea noilor veniți și consolidarea 
naturii bidirecționale a procesului de integrare. Aceasta va necesita o abordare 
centralizată în vederea elaborării unor programe detaliate de predare a limbilor străine 
sau a unor planuri detaliate de lecție care să poată fi integrate în diverse metodologii 
de predare; de asemenea, este nevoie și de o instruire atentă a cadrelor didactice, a 
mentorilor din comunitățile de migranți și a reprezentanților organizațiilor societății 
civile în sensul de a realiza educația privind drepturile fundamentale într-o manieră 
responsabilă și nu marginalizatoare. Este important ca în procesul de elaborare a 
curriculei să se includă migranți și, de asemenea, să se sublinieze diversele tipuri de 
discriminare. În plus, asigurarea informațiilor omogene, clare și ușor accesibile online 
va facilita eforturile de orientare culturală înainte și după sosire. În cele din urmă, 
cursurile de limbi străine și evenimentele de orientare culturală reprezintă ocazii pentru 
schimbul de experiențe personale, prezentând astfel o imagine mult mai complexă 
asupra funcționării societății-gazdă în timp. 

În ceea ce privește predarea toleranței și a respectului reciproc ca parte a 
activității zilnice și a campaniilor de informare asigurate de instituții cetățenilor 
străini, informarea se desfășoară în imediata apropiere a acestora și este o metodă 
de sprijinire și completare a activităților noi sau deja existente în centre sau pe bază 
de proiecte pentru străini, în scopul de a aduce cunoștințe suplimentare privind 
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drepturile fundamentale. Activitatea de informare este utilizată în principal pentru a 
informa cetățenii străini despre serviciile existente la nivel local și pentru a-i încuraja 
să utilizeze astfel de servicii. Campaniile de informare pot încerca, de asemenea, să 
identifice, prin consultări, lacunele existente în serviciile care vizează satisfacerea 
nevoilor acestora. Pe lângă munca pe teren, pliante și broșuri, prelegeri și discuții de 
grup, evenimente de tipul “ziua porților deschise”, materiale audio și video în diferite 
limbi, etc., există și alte modalități de îmbunătățire a cunoștințelor privind drepturile 
fundamentale. Mai mult, organizarea sesiunilor privind drepturile omului care 
promovează toleranța în cadrul activităților educaționale și recreative ar reuni 
persoane de diferite naționalități și etnii. De asemenea, ar îmbunătăți gradul de 
conștientizare cu privire la subiecte importante precum discriminarea, abuzul, 
inegalitatea și stereotipurile de gen, etc., ar răspunde nevoii urgente de a informa 
solicitanții de azil cazați în centrele pentru refugiați cu privire la drepturile și obligațiile 
lor în țara gazdă și ar  crește nivelul de toleranță în cadrul comunității de refugiați în 
sine.   
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România 
 

 

 

Locații București 

Nivelul de implementare Local 

Numele instituțiilor de 
implementare 

Parteneri / Susținători 

Asociația JRS Romania  
 
Asociația Novapolis  

Ideea principală din spatele 
acesteia, situația inițială (de 

ce?) 

Ideea din spatele acestei inițiative a fost crearea unui centru 

multifuncțional "My Place", care să poată reuni resortisanți din țări 
terțe, persoane cu o formă de protecție și reprezentanți ai comunității 

gazdă prin activități educaționale, socio-culturale și recreative. 

Obiectivul (pentru ce?) Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a sprijini comunitățile 

de resortisanți din țări terțe în ceea ce privește integrarea în societatea 
gazdă și de a contribui la dezvoltarea unei societăți mai deschise, mai 

responsabile și mai informate menite să faciliteze integrarea 
bidirecțională a resortisanților din țări terțe și creșterea coeziunii socio-

culturale, promovarea dialogului intercultural în cadrul comunităților de 

resortisanți din țări terțe prin organizarea de activități specifice și 
promovarea participării active la viața comunității din care fac parte. 

Descrierea practicii (care 
este aceasta?) 

Bunele practici constau în crearea și dezvoltarea unui Centru Cultural 
Multifuncțional ca nucleu al activităților sociale, educaționale, culturale 
și recreative destinate resortisanților tărilor terțe, având drept scop 
facilitarea unui mediu adecvat menit să sprijine activitățile 
(multiculturale și interculturale) prin sprijinirea și implicarea în mod 
direct. 
Proiectul promovează Centrul ca un loc potrivit pentru desfășurarea a 

trei categorii principale de activități: socio-educaționale, socio-culturale 
și recreative pentru copii, tineri și adulți, inclusiv pentru persoanele 

vulnerabile. 

Gestionat /Condus de Societatea civilă: JRS România 

Perioada de timp (început / 
sfârșit / în curs de 

desfășurare) 

În curs de desfășurare. Această practică a fost implementată de JRS 

România din 2013; până în prezent, toate proiectele vizează integrarea 
titularilor unei forme de protecție internațională și a resortisanților țărilor 

terțe. 

Inițiativă autonomă sau 
încorporată în alte inițiative? 

Inițial, această inițiativă a fost una autonomă. Mai târziu, a fost 

considerat un model de bună practică și a fost inclus în alte proiecte. 

Grupul țintă principal 
(cetățeni, persoane fără 

cetățenie) 

Resortisanți ai țărilor terțe 
Solicitanții de azil, deținătorii statutului de protecție internațională 

(statutul de refugiat, protecția subsidiară) 

 

Centrul Cultural Multifuncțional My Place - o cale spre 

integrarea resortisanților țărilor terțe în România  
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Promovare  Oral, tipărit, online, aplicație pe telefonul mobil 
 
Limbi străine: română (limbă națională), engleză, franceză, arabă, 
kurdă 

Informații furnizate cu privire 
la aspectele juridice, practice 
și procedurale de protecție 

împotriva rasismului / urii și a 
discriminării 

Da. Informațiile juridice sunt incluse în cursurile de limba română și în 
sesiunile de consiliere socială și sunt furnizate la cerere. 

Metode de predare a limbilor 
/ conținutului 

Toate activitățile proiectului sunt realizate de personal specializat, cu 
sprijinul interpreților și mediatorilor culturali. Activitățile programului iau 
în considerare preferințele resortisanților țărilor terțe și se desfășoară 
în conformitate cu agenda stabilită împreună cu beneficiarii. 
Se asigură o gamă largă de activități: cursuri de limba română, cursuri 
de orientare socială, fotografie, yoga, autoapărare, scriere de proiecte, 
activități sportive, întâlniri tematice, sesiuni multiculturale, vizionarea 
de filme, excursii de vizitare a obiectivelor turistice, etc. 

Accesibilitate: 
 

Costuri: gratuit 
Obligatoriu: Nu 
Criterii de eligibilitate: Orice persoană aparținând categoriilor: 
resortisanți ai țărilor terțe, deținători ai statutului de protecție 
internațională 

Buget, surse de finanțare Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii - Fondul european 
pentru integrarea resortisanților țărilor terțe (RTT) și surse private. 

Surse și referințe (hyperlink 
(uri)) 

https://jrsromania.org/en/centru-my-place/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574 
 

 

Este prevăzută evaluarea 
impactului? 

Nu. 

Ce actori ai comunităților 
gazdă sunt incluși? 

 

Evenimentele organizate la Centrul "My Place" (cum ar fi: sesiuni de 
comunicare interculturală, evenimente multiculturale, târguri, activități 
sportive, evenimente culinare, etc.) beneficiază de sprijinul următorilor 
actori locali: asociații studențești, ambasade, voluntari instruiți, mass-
media, sponsori privați. 

Degree of inclusion Voluntariat - participarea activă în cadrul evenimentelor se face pe bază 
de voluntariat. 

Cum pot fi combătute 
rasismul și xenofobia prin 

această activitate? 

 

Cursurile de limba română și orientare socială contribuie la combaterea 
rasismului și a xenofobiei printr-o mai bună adaptare și integrare a 
cetățenilor străini în societatea românească. Cunoscând specificul țării 
gazdă și a limbii naționale, percepția populației autohtone cu privire la 
cetățenii străini se îmbunătățește, iar reticența și neîncrederea se reduc. 

Cum poate fi măsurat / 
deveni măsurabil impactul 

acestei practici?  

Impactul acestei practici poate fi abordat urmărind evoluția socială a 
beneficiarilor din țara gazdă și gradul de asimilare și incluziune a 
acestora de către membrii comunităților locale. 

Elemente de sustenabilitate  Durabilitatea acestui proiect este asigurată de existența rețelelor sociale 
dezvoltate în timp, formate din voluntari instruiți, parteneri media și 
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asociații studențești care susțin activitățile centrului destinate conectării 
oamenilor. 

Elemente de transferabilitate  Un element de transferabilitate se referă la know-how-ul dobândit de 
către: organizația coordonatoare, partenerii de proiect, profesorii de 
limba română, mediatorii culturali și voluntarii implicați în proiect, care au 
dobândit competențe specifice în raport cu beneficiarii. 

Un alt element transferabil se referă la protocoalele specifice și metodele 
de lucru elaborate de autoritățile locale implicate în implementarea 
proiectului. 
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Belgia 
 

 

 

Nivelul de implementare Local 

Numele instituțiilor de 
implementare 

Parteneri / Susținători 

Atlas Antwerpen - un centru de integrare și integrare civică care oferă 
informații și sprijin organizațiilor și nou-veniților care au ca limbă maternă 
o altă limbă decât olandeza 

Orașul Anvers 

Digipolis Antwerp - o organizație care acordă asistență factorilor de 
decizie din Antwerp (și Gent), specializată în ICT 

Ideea principală din spatele 
acesteia, situația inițială (de 

ce?) 

- Combaterea decalajului digital destinată persoanelor nou-venite cu o 
limbă maternă diferită, cu un nivel scăzut de calificare sau persoanelor 
fără competențe digitale. La sosire acestea trebuie să contacteze și să 
interacționeze cu multe organizații, servicii (online și offline), în timp ce 
accesul este adesea dificil (fără calculator, cu abilități lingvistice 
insuficiente, etc.); 

- Furnizarea unei alternative la un document static cu adrese utile pe 
hârtie. 

Obiectivul (pentru ce?) - Furnizarea de informații personalizate; 

- Furnizarea de informații actualizate; 

- Diminuarea divizării digitale (instrumentul digital realizat pentru grupul 
țintă, fiind în același timp util pentru cetățeni). 

Descrierea practicii (care 
este aceasta?) 

- Disponibilă numai în limba olandeză; poate fi instalată pe un 
smartphone sau tabletă; 

- Oferă persoanelor nou-venite adresele utile relevante ale organizațiilor 
și serviciilor din Anvers, bazate pe adresa utilizatorului sau a locației sale 
curente, salvate pe telefon, nu pe un server; 

- Afișează detalii privind organizațiile, inclusiv adresa și harta, inclusiv  
locația curentă și adresa de domiciliu. Lista este stocată pe telefon și, 
prin urmare, este disponibilă și offline. De asemenea, se poate face clic 
pe "planificarea traseului meu" care permite utilizatorilor să vadă cum 
pot ajunge la destinație; 

- Oferă informații și fotografii cu elementele pe care oamenii ar trebui să 
le aducă la locație; de la poze cu cărți de identitate, permisele de 
conducere și documentele fiscale, echipamentul de înot și monede pe 
care să le utilizeze la piscina locală; 

- Mai multe titluri din aplicație care îi îndrumă pe utilizatori către informații 
detaliate - numere de alertă, administrație, studii, muncă, sănătate, 
copii, timp liber, transport și documente; 

 

Aplicația Welcome to Antwerp App 
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- Informații organizate într-un mod uniform și simplu, similar cu 
Facebook și WhatsApp, în culorile orașului Antwerp, limbajul fiind ușor 
și concis; 

- Opțiunea de suport auditiv care să permită oamenilor să asculte 
pronunția corectă a cuvintelor, o șansă suplimentară de a practica limba 
olandeză; 

- Suport vizual disponibil - poze și documente de adus, ușor de citit logo-
uri pentru sporirea recunoașterii organizațiilor. 

Gestionat /Condus de Guvern, Atlas Antwerpen și orașul Anvers 

Perioada de timp (început / 
sfârșit / în curs de 

desfășurare) 

Procedura de inițiere și finanțare: septembrie 2016 

Finalizare: martie 2018, cu lansarea aplicației după faza pilot 

În curs de desfășurare 

Inițiativă autonomă sau 
încorporată în alte inițiative? 

Autonomă  

Grupul țintă principal 
(cetățeni, persoane fără 

cetățenie) 

Resortisanți, cetățeni ai statelor membre UE, resortisanți ai țărilor terțe, 
solicitanți de azil / deținători ai statutului de protecție internațională 

Promovare Promovarea acestei aplicații se realizează în mai multe moduri: 

- Promovarea pe cale orală pare a fi cea mai puternică - folosită la toate 
cursurile de orientare socială (predate în peste 30 de limbi) în care 
candidații descarcă aplicația și învață să o folosească; sunt încurajați să 
își salveze adresa în aplicație, pentru a găsi serviciile situate în 
vecinătatea lor. 

- Este folosită și promovarea în format tipărit (în limba olandeză 
simplificată). Serviciile locale asigură pliante și postere ce pot fi găsite 
în diferite locații din Anvers.  

- Promovarea digitală reprezintă, de asemenea, o modalitate importantă 
de promovare a aplicației. Site-ul web al companiei Atlas Antwerp 
promovează aplicația în secțiunea corespunzătoare în limba olandeză. 
Acesta explică modul de funcționare, prezintă capturi de ecran și un film 
pe canalul YouTube. Aplicația este prezentată inclusiv pe pagina de 
Facebook Atlas Antwerpen. În cele din urmă, aplicația include un film de 
promovare ce a fost realizat pentru a fi utilizat în clasă. Acest videoclip 
este disponibil în limbile engleză, arabă, poloneză și spaniolă, dar nu 
poate fi accesat online. 

Informații furnizate cu privire 
la aspectele juridice, practice 
și procedurale de protecție 

împotriva rasismului / urii și a 
discriminării 

Da 

Metode de predare a limbilor 
/ conținutului 

Aplicația este promovată și predată în cursul orelor de orientare socială, 
iar descărcarea și utilizarea acesteia sunt gratuite pentru toată lumea. 

Accesibilitate: 

 

Aplicația este ușor accesibilă; trebuie doar să aveți acces la un 
smartphone, de 34,4 MB, cu sistem de operare iOS sau Android. 
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Obligatoriu: nu 

Cercetările au arătat că la fiecare sesiune de orientare socială, aproape 
toată lumea (peste 85%) folosește un smartphone; pentru cei care nu 
au unul, la Atlas sunt disponibile 80 de tablete.   

Buget, surse de finanțare 40.000 Euro pentru crearea aplicației și 5 ani de asistență tehnică, 
furnizate de orașul Anvers și Atlas Antwerp. 

După ce aplicația a fost lansată, costurile de întreținere vor fi preluate 
de Atlas Antwerp. Cheltuielile cu personalul nu sunt incluse în buget. 

Surse și referințe (hyperlink 
(uri)) 

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/app-welkom-in-

antwerpen  

https://www.digipolis.be/ 
  

 

Este prevăzută evaluarea 
impactului? 

La ce interval de timp? 

De către cine? 

Este grupul țintă implicat în 
evaluare / evaluarea 

impactului? Dacă da, în ce 
fel? 

Metode de evaluare a 
impactului 

Indicator de bază? Dacă da, 
vă rugăm să menționați 

câțiva indicatori 

Aplicația este monitorizată și actualizată constant. O dată pe an este 
prevăzută o evaluare cu grupul de proiect și cu dezvoltatorii. Nu este 
posibilă conectarea informațiilor personale la activitățile persoanelor. De 
asemenea, organizațiile care utilizează aplicația sunt contactate 
periodic pentru evaluare. 

Ce actori ai comunităților 
gazdă sunt incluși? 

Profesori de orientare socială, furnizori de servicii 

Gradul de incluziune: Voluntariat/ Instituționalizat 

Cum pot fi combătute 
rasismul și xenofobia prin 

această activitate? 

 

Welcome to Antwerp este o aplicație care asigură îndrumare privind 
serviciile care pot fi contactate direct, fără referire la alte organizații. 
Informațiile legale și informațiile despre discriminare, de exemplu, sunt 
disponibile în diverse locații. 

În secțiunea "Living" (în limba olandeză: wonen) sunt oferite informații 
despre căutarea unei locuințe, mutarea într-o locuință, gaz, apă și 
electricitate, gunoi, produse second-hand, poliție, informații financiare și 
informații juridice. Îndrumă utilizatorul către un birou de asistență 
juridică; "woonkantoren" (oferă informații gratuite privind construcția, 
renovarea, închirierea și condițiile de trai în Anvers), o organizație de 
chiriași, UNIA (Centrul federal pentru egalitatea de șanse, în caz de 
discriminare ) și departamentul local responsabil cu medierea închirierii. 
Mai multe dintre aceste organizații sunt foarte importante pentru 
persoanele nou-venite, mai ales dacă se află în cazuri de discriminare 
sau întâmpină alte probleme legale. 
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"Administration" permite utilizatorilor să aleagă dintre întrebările legate 
de administrație, servicii locale, informații juridice privind reședința și 
taxe. Ghidează utilizatorul către un birou de asistență juridică, biroul din 
Anvers care se ocupă de returnarea migraților, centru social pentru 
străini în care ar putea fi oferit un avocat gratuit și CAW, o organizație 
consultativă axată pe migrație. 

În viitor, se va adăuga un nou contact important, și anume 
Ombudsmanul. Acesta este o persoană pe care o puteți contacta pentru 
a depune o plângere în legătură cu serviciile orașului Anvers. 

Cum poate fi măsurat / 
deveni măsurabil impactul 

acestei practici? 

 

Deocamdată, numai numărul de descărcări este vizibil pentru 
dezvoltatori. În viitor, vor fi disponibile și analize mai detaliate ale 
utilizatorilor și va fi lansat un chestionar în clase pentru a vedea care 
sunt cele mai căutate subiecte din aplicație. 

Elemente de sustenabilitate 

 

Aplicația este utilizată în mai multe clase de orientare socială; atunci 
când trebuie căutate informații, oamenii sunt încurajați să utilizeze 
aplicația și să stocheze informațiile utile pentru ei. Succesul aplicației 
poate fi atribuit promovării și utilizării în clasă. Chiar și atunci când 
oamenii sunt ezitanți sau sceptici la început, ei își dau seama ulterior de 
valoarea și utilitatea aplicației. Folosirea în mai multe situații în timpul 
cursului de orientare socială de 60 de ore se dovedește a fi foarte 
fructuoasă. În afară de profesorii de orientare socială, alți angajați ai 
Atlas (cum ar fi preparatorii, sau în olandeză trajectbegeleiding) 
informează inclusiv persoanele nou-venite cu privire la aplicație. De 
asemenea, persoanele sunt încurajate să spună și altora despre 
această aplicație pentru a mări expunerea. 

Elemente de transferabilitate 

 

Momentan, aplicația este dispnibilă doar în Anvers, iar alte orașe 
belgiene își dezvoltă propriile aplicații. Mechelen, Bruges și Kortrijk, de 
exemplu, lucrează la acest lucru cu dezvoltatorii lor. Cu toate acestea, 
ar putea fi foarte bine să se bazeze aplicațiile viitoare pe cadrul și 
conținutul aplicației Welcome to Antwerp. Acest lucru ar reduce 
considerabil costurile de dezvoltare. Dezvoltatorii digitali pot ajuta la 
crearea unor astfel de aplicații noi pentru oraș. Cadrul de bază există și 
trebuie doar să fie etichetat cu alb pentru a funcționa ca bază pentru 
noile aplicații. Până acum, acest lucru încă nu s-a întâmplat. Atlas 
Antwerp nu caută să vândă aplicația, ci este deschisă în cazul în care 
este contactată, pentru a beneficia de lucrările lor digitale și de 
cercetarea exploratorie a ceea ce au de fapt nevoie utilizatorii. Pe lângă 
transferabilitatea către alte orașe, aplicația poate fi utilizată și în alte 
situații. Un exemplu îl reprezintă deținuții care urmează să fie eliberați. 
Ei pot folosi aplicația pentru a-și reconstrui viața în afara închisorii.  

Pentru informații suplimentare, dezvoltatorii pot fi contactați de către 
persoanele interesate prin echipa RACCOMBAT. 
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Austria 
 

 

 

Nivelul de implementare Local  

Numele instituțiilor de 
implementare 

Parteneri / Susținători: 

Departamentul Municipal Viena 17 pentru Integrare și Diversitate în 
cooperare cu Departamentul Municipal Viena 35 pentru Imigrație și 
Cetățenie, Fondul de Promovare a Ocupării Forței de Muncă din Viena, 
Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă Viena, Centrul de 
Educație pentru Adulți Viena (partener principal), abz * austria, 
Institutul de pedagogie vocațională al Mișcării austriece a muncitorilor 
tineri, Caritas, Serviciile pentru refugiați Diakonie, Equalizent, 
Integrationshaus Viena, Interface Vienna, WUK - Asociația pentru 
dezvoltarea culturilor deschise și ateliere. 

Ideea principală din spatele 
acesteia, situația inițială (de 

ce?) 

Integrarea este un dublu proces care include imigranții și societatea 
gazdă. Primii doi ani de ședere sunt cei mai importanți în ceea ce 
privește perspectivele de integrare. Fiecare imigrant are nevoi 
individuale (în funcție de țara de origine, nivelul educațional, vârstă, 
etc.) 

Obiectivul (pentru ce?) Orientarea rapidă și schimbul de informații importante; schimbul de 
informații în limbile materne ale grupului țintă; sprijin în accesarea 
cursurilor de limbă germană și consiliere privind primii pași importanți 
în Viena, în funcție de nevoile individuale; contracararea decalificării pe 
piața muncii. 

Descrierea practicii (care 
este aceasta?) 

Începerea coaching-ului - lansarea coaching-ului Vienna Start , care 
este un serviciu oferit de Departamentul Municipal 17 - Integrare și 
Diversitate (MA 17) destinat tuturor locuitorilor din Viena care primesc 
permisiunea pentru prima dată (Erstniederlassungsbewilligung) sau 
care s-au înregistrat în scopul (Familienangehörige/-r) rămânerii în 
Austria în ultimii doi ani. Angajații MA 17 care vorbesc limba maternă a 
persoanelor sau o altă limbă cu care se simt confortabil îi ajută să-și 
găsească propria cale în Viena. La începerea coaching-ului vor primi 
carnetul de studii din Viena. Acesta este sub forma unei broșuri în care 
se înregistrează toate cursurile de limbă, evenimentele de informare, 
serviciile de consiliere și programele educaționale și formare continuă 
la care participă. Broșura de studii conține vouchere din Viena pentru 
cursuri de integrare în limba germană în valoare de 300 de Euro. De 
asemenea, permite persoanelor să participe la evenimente de 
informare pe diverse teme. La  coaching-ul inițial, vor primi broșura de 
studii din Viena și voucherele Vienna language în valoare de 300 de 
Euro; de asemenea, vor primi informații detaliate  despre Acordul de 
integrare, vor discuta despre următorii pași, vor primi ajutor în găsirea 
unui curs de integrare germană adecvat; vor afla informații despre cum 
funcționează sistemul de vouchere și care sunt modulele de informare; 
vor obține recomandări pentru centre de consiliere (găsirea unui loc de 
muncă, obținerea calificărilor recunoscute, etc.) vor aborda o serie de 
întrebări esențiale (înregistrarea copiilor la școală, școlarizarea 

 

Start Vienna 
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obligatorie, etc.); vor primiți informații despre o varietate de alte 
subiecte. 

Gestionat /Condus de Govern  

Perioada de timp (început / 
sfârșit / în curs de 

desfășurare) 

Început: 1.10.2008 

În curs de desfășurare 

Inițiativă autonomă sau 
încorporată în alte inițiative? 

Incorporat în alte inițiative în cadrul unei strânse cooperări cu instituțiile 
partenere desemnate 

Grupul țintă principal 
(cetățeni, persoane fără 

cetățenie) 

Cetățenii UE 

Resortisanți ai țărilor terțe 

Solicitanții de azil / titularii de protecție internațională 

Promovare  oral, tipărit, online 

limbi: albaneză, arabă, franceză, BKS, bulgară, hindi, farsi, pașto, 
punjabi, poloneză, română, rusă, spaniolă, slovacă, turcă, spaniolă, 
cehă, maghiară, ucraineană 

Informații furnizate cu privire 
la aspectele juridice, practice 
și procedurale de protecție 

împotriva rasismului / urii și a 
discriminării 

Da 

Metode de predare a limbilor 
/ conținutului 

prelegeri în diferite limbi cu lectori, în special migranți sau refugiați; 
atelierele cu elemente interactive, contribuții și discuții, includerea 
puternică a participanților 

Accesibilitate: 

 

Costuri: nu 

Obligatoriu: (N) 

Criterii de eligibilitate: persoane nou-venite în Viena (resortisanți ai 
țărilor terțe, cetățeni UE / SEE, persoane care au nevoie de protecție 
internațională) 

Buget, surse de finanțare Orașul Viena 

Surse și referințe (hyperlink 
(uri)) 

www.integration.wien.at (Site-ul Departamentului Municipal pentru 
Integrare și Diversitate ) www.startwien.at (Site-ul proiectului disponibil 
în diferite limbi) http://www.fluechtlinge.wien/bildung/ (Pagina principală 
a Fondului Social Viena) 
http://www.wienfuerwienerinnen.at/pages/de/InstitutionDetail.do?it_1=2
100291 (Site-ul Departamentului Municipal pentru Femei) 
www.refugees.wien  
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Este prevăzută evaluarea 
impactului? 

Da 

La ce interval de timp? De 
către cine? Este grupul țintă 

implicat în evaluare / 
evaluarea impactului? Dacă 

da, în ce fel?, Metode de 
evaluare a impactului 

Indicator de bază? Dacă da, 
vă rugăm să menționați 

câțiva indicatori 

 

La jumătate de an după implementare s-a efectuat o evaluare a 
serviciului, pe baza interviurilor cu membrii personalului, cu utilizatorii de 
servicii și cu lectorii. În realizarea evaluării, orașul Viena a apelat la un 
institut extern care a efectuat anterior o evaluare a nevoilor pentru 
dezvoltarea proiectului START Vienna, pe baza unor interviuri în mai 
multe limbi cu grupul țintă. Aceștia au fost întrebați despre nevoile și 
opiniile lor cu privire la serviciile planificate. Evaluarea nu a fost pe bază 
de indicatori, ci a inclus întrebări detaliate despre toate serviciile oferite: 
utilitatea serviciilor în viața de zi cu zi a utilizatorilor, motivația lor de a 
urma cursuri de limbă germană, competențele lor de limbă germană și 
satisfacția acestora cu privire la conținutul informațiilor / modulelor de 
orientare socială oferite, inclusiv înțelegerea conținutului și a tehnicilor de 
prezentare. 

În 2012/2013, Departament Municipal din Viena a efectuat un alt studiu, 
diferit de studiul de implementare a programului, referitor la satisfacția 
utilizatorilor în ceea ce privește serviciile oferite prin chestionare în mai 
multe limbi, dezvoltate și diseminate în grupul țintă. 

În anul 2015, pe parcursul a trei luni, mai mult de 1.000 de chestionare de 
feedback în mai multe limbi au fost distribuite utilizatorilor. Principalele 
probleme au fost: genul, vârsta, limba maternă a grupului țintă, sursele de 
informații despre servicii (85% dintre respondenți au primit informații 
despre servicii prin intermediul prietenilor și cunoștințelor acestora), 
evaluarea conținutului modulelor (importanța în viața de zi cu zi) și a 
lectorilor (tratamentul respectuos, răspunsurile la întrebări), recomandări 
pentru îmbunătățirea serviciilor. Chestionarele și evaluarea acestora au 
fost realizate în plan intern. 

Există, de asemenea, criterii cantitative de impact, cum ar fi ponderea 
utilizatorilor START Vienna în rândul celor care trebuie să urmeze cursuri 
de orientare socială, care fac parte dintr-o bază de date. Aceasta conține 
informații despre persoanele care au fost referite programului START 
Vienna de către Departamentul Municipal 35 din Viena pentru imigrație și 
cetățenie, precum și despre numărul persoanelor care au apelat efectiv la 
serviciile START Vienna. 

Ce actori ai comunităților 
gazdă sunt incluși? 

 

Furnizorii de servicii aparțin comunității gazdă. Profesorii și lectorii sunt în 
mare parte migranți sau cetățeni austrieci cu istoric de migrație, datorită 
nevoii de a oferi grupului țintă servicii de limbă maternă. Pentru 
familiarizarea cu societatea austriacă, pentru lectorii și formatorii de curs 
sunt organizate excursii și vizite la instituțiile societății gazdă, ca parte a 
formării continue. 

Deplasările la serviciile pentru tratament egal sunt planificate în cadrul 
atelierelor de lucru pe probleme specifice, cum ar fi rasismul și xenofobia. 
Mai mult, în modulele privind "conviețuirea", grupul țintă are ocazia să 
vorbească despre conflictele din cartierele lor sau despre neînțelegerile 
datorate diferențelor culturale pentru care sunt date și explicații, inclusiv 
informații despre drepturile lor și ce trebuie facă în cazuri de rasism. 

Degree of inclusion  Unele servicii sunt pe bază de voluntariat, altele sunt instituționalizate. 

Cum pot fi combătute 
rasismul și xenofobia prin 

această activitate? 

START Vienna reprezintă o ofertă a societății-gazdă pentru persoanele 
nou-venite în limba lor maternă - un semnal important din partea societății 
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majoritare care dorește să contribuie la bunăstarea nou-venților în Austria 
și să le ofere informații și acces la servicii imediat după sosire. 

Problemele legate de rasism, xenofobie și discriminare sunt tratate în mai 
multe module, în special în modulele privind conviețuirea și drepturile 
omului. Sondajele de feedback din rândul utilizatorilor de servicii au 
indicat nevoia de informare în legătură cu aceste probleme și au prezentat 
zece sugestii suplimentare pe acest subiect pentru a fi evaluate de către 
respondenți. Constatările și povestirile spuse de utilizatori indică cu 
fermitate prezența acestei probleme în viața de zi cu zi a nou-veniților. 
Astfel, în prezent se planifică un atelier separat privind rasismul și 
discriminarea, care să includă informații despre ceea ce trebuie făcut în 
caz de rasism sau xenofobie, precum și informații despre cadrul legal. Mai 
mult decât atât, vor fi discutate exemple practice. Atelierele vor începe în 
toamna anului 2018 și apoi vor fi oferite în fiecare lună sau la fiecare șase 
luni. 

Cum poate fi măsurat / 
deveni măsurabil impactul 

acestei practici?  

 

Pe baza acestor informații, se pot sugera următorii indicatori de impact: 

Procentul de imigranți nou-veniți, care utilizează serviciile; 

Ponderea participanților și a celor care completează modulele dintre cei 
care se înregistrează pentru ei;  

Utilizatorii de servicii care ar recomanda serviciile prietenilor lor; 

Reputația serviciului în comunitățile de migranți; 

Satisfacția utilizatorilor de servicii. 

80% dintre utilizatorii de servicii spun că conținutul de predare este foarte 
util în viața lor de zi cu zi, 15% spun că depinde de situație și 5% percep 
că este nepotrivit. Probleme cum ar fi locuințele, gestionarea deșeurilor, 
procedurile de azil, sistemul de învățământ sau afacerile sociale joacă un 
rol mai important în viața de zi cu zi a grupului țintă decât subiectele de 
genul istoria Austriei sau democrația. Grupul țintă percepe acest lucru ca 
fiind interesant, dar nu atât de relevant pentru viața de zi cu zi. 

Elemente de sustenabilitate  

 

Imediat după sosirea lor la Viena, persoanele nou-venite primesc în limba 
lor maternă informații importante cu privire la procedura de înregistrare, 
cum să-și reînnoiască un permis de ședere sau informații privind sistemul 
de învățământ, economisind timp și energie. Toate persoanele nou-venite 
sunt obligate să se înregistreze la Departamentul Municipal pentru 
Imigrație și Cetățenie din Viena, care le direcționează către START 
Vienna. Programul START Vienna colaborează îndeaproape cu mai 
multe centre de consiliere din Viena, al căror feedback indică faptul că 
START Vienna le ușurează munca deoarece asigură  informațiile inițiale. 
Astfel, centrele de consiliere se pot concentra pe întrebări și probleme mai 
specifice ale clienților lor. Mai mult decât atât, START Vienna oferă 
vouchere pentru cursuri de limbi străine și sprijin în accesarea acestora, 
ceea ce constituie un stimulent important în învățarea limbii germane. 

Elemente de transferabilitate  
  

Principiile acestor servicii - procesul de dublă integrare implicând atât 
imigranții, cât și societatea gazdă, importanța primilor doi ani de ședere 
pentru procesul de integrare și nevoile individuale ale membrilor grupului 
țintă, în funcție de țara de origine, nivelul de educație, vârstă, etc. - sunt 
transferabile, deoarece persoanele nou-venite se află în situații similare 
în fiecare societate gazdă. Asigurarea unui program de module de 
informare în limba maternă este utilă în fiecare oraș mai mare, cu un 
anumit număr de migranți nou-veniți și care vorbesc aceeași limbă. 
Orașele mai mici ar putea acorda mai multă atenție biroului de servicii și 
serviciilor de traducere disponibile atunci când este necesar. 
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