Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate
Contract nr. ref: IF/11.02-02.02

Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”
Fondul European de Integrare a Resortisanţilor ţări terţe, Programul anual 2011

Beneficiar: Fundaţia ICAR
Fundația ICAR este o organizație care oferă de peste 20 de ani asistentă specializată (medicală, psihologică, socială, juridică) persoanelor vulnerabile, cetăteni români
sau străini (solicitanți de azil, refugiați, migranți). Echipa multidisciplinară a Fundației ICAR cuprinde specialiști cu înaltă pregătire și experiență îndelungată în lucrul cu
persoane traumatizate, în acordarea de servicii adaptate cultural, atât pentru adulti, cât si pentru copii.
Contact:
021 3212221
icar@icarfoundation.ro
www.icarfoundation.ro
Partener: Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare
Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare este o organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social,
al imigrației si integrării străinilor în România, al mobilității forței de muncă în spatiul european, în domeniul educației şi promovării valorilor democratice.
Contact:
031 4178030
asociatianovapolis@gmail.com
www.novapolis.ro
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Fundaţia ICAR a implementat în perioada ianuarie - iunie 2013 proiectul „Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate” având ca
partener Asociația Novapolis. Proiectul este finanţat prin Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii” (ref: IF/11.02-02.02) al Uniunii
Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, ca Autoritate Responsabilă, şi
Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.
Obiectivul general al proiectului este de a susține integrarea socială a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu drept de ședere legală în România prin asigurarea
unei palete diverse de servicii în domeniul educațional și sanitar, cu focus principal pe copii și tineri și secundar pe adultți aparținători, din regiunea de maximă
aglomerare a grupului, București-Ilfov.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cetățenii din ţări terţe cu şedere legală pe teritoriul României, în special cei cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov.
Activităţile principale ale proiectului au fost:
•
Lansarea proiectului, realizarea și diseminarea materialelor informative și de prezentare a proiectului.
•
Identificarea și selectarea a 20 de copii și 40 de adulți RTT cu ședere legală în România care să beneficieze de sprijin în cadrul proiectului.
•
Cartografierea situației copiilor străini din sistemul de învățământ din București-Ilfov și desfășurarea de sesiuni de instruire generală în 10 instituții școlare cu
un număr important de elevi străini.
•
Implementarea unui modul de activități educative extrașcolare și nonformale pentru copiii RTT și elaborarea unui ghid de bune practici în lucrul cu copiii
școlari și preșcolari străini.
•
Oferirea de servicii medicale adaptate cultural pentru RTT minori și adulți cu ședere legală în România: consultații si tratamente, investigații și analize,
eliberare de documente medicale, sesiuni de educație sanitară și profilaxie.
•
Elaborarea și diseminarea unei broșuri cu rezultatele proiectului, în limbile română și engleză.
•
Organizarea unui eveniment final de diseminare a rezultatelor proiectului.

•
•
•
•
•

Rezultatele proiectului
Copii şi adulţi RTT cu şedere legală au fost identificati, informaţi şi recrutaţi pentru participarea la proiect.
Copii RTT cu şedere legala din Bucureşti-Ilfov au beneficiat de activitaţi extraşcolare informale.
Servicii medicale diverse au fost asigurate pentru RTT adulţi şi minori.
Vizibilitatea proiectului şi a rezultatelor sale a fost asiguratăprintr-o varietate de modalităţi.
Coordonarea şi monitorizarea proiectului s-au realizat conform propunerilor.
INTEGRAREA este un proces îndelungat care se bazează nu numai pe acţiunea susţinută a migranţilor după sosirea
în ţara de destinaţie, ci şi pe deschiderea, respectul si sprijinul populaţiei locale şi al autorităţilor faţă de noii veniţi. Toate
acestea se concretizează inclusiv prin Oportunitățile de integrare și Serviciile pe care societatea gazdă le oferă străinilor cu
ședere legală pe teritoriul său.
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Străinii din regiunea Bucureşti-Ilfov primesc informaţii despre proiectul
“Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate” şi
despre serviciile de care pot beneficia:
•
Servicii medicale pentru adulţi şi copii.
•
Servicii educaţionale şi extraşcolare pentru copii.
•
Educaţie pentru sănătate.
•
Sesiuni de instruire generală în şcoli.

Facilitarea accesului străinilor la serviciile oferite prin proiect s-a facut prin:
•
întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor de migranţi, ONG-urilor,
instituţiilor din domeniu, unităţilor de învăţământ şi ai lăcaşelor de
cult.
•
distribuirea de materiale informative şi de promovare - postere şi
pliante - în mediul online şi în locurile frecventate de străini cum ar fi
centrele comerciale, moscheile, ambasadele.
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În cadrul proiectului, RTT copii şi adulţi au beneficiat de o paletă largă de
servicii medicale adaptate cultural și oferite de medici cu experiență
îndelungată în lucrul cu străinii.

Străinii au mers la Centrul medical al Fundației ICAR pentru:
•
Medicină de familie
•
Fizioterapie şi medicină de recuperare
•
Psihiatrie şi psihoterapie
•
Cardiologie
•
Pediatrie
Pentru alte specialităţi medicale (oftalmologie, stomatologie etc.) sau analize,
investigaţii şi explorări functionale (analize de sânge, ecografii, radiografii etc.)
străinii au fost indrumaţi către instituţii medicale în relaţie de colaborare cu
Fundaţia ICAR.

Pacientul care vine la Fundația ICAR găsește tămăduirea sufletului și a
trupului în egală măsură. Are nevoie de - și gaseste aici - ascultare, ințelegere
și tratamentul potrivit.

5

Medicii Fundației ICAR au susținut sesiuni de educație sanitară și profilaxie pentru RTT minori și adulți

În cadrul unei întâlnirii a Clubului Migrantului al organizației ARCA-FRRM, o
echipă mixtă a Fundației ICAR, formată dintr-un medic și un psihoterapeut, a
oferit migranților o sesiune de informare pe teme de sănătate fizică și psihică:
informații de bază despre sănătatea reproducerii, reguli de igienă personală,
principii de igiena somnului și alimentație sănătoasă.

Pentru elevii din Republica Moldova de la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”
sesiunea de educaţie sanitară şi profilaxie a constituit un bun prilej să afle şi să
discute subiecte şi teme de actualitate, specifice vârstei în domeniul sănătăţii:
prevenirea bolilor contagioase, a insolaţiei, prim-ajutor şi sfaturi pentru un stil
de viaţă sănătos.
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La sediul ICAR, copiii străini au beneficiat de servicii educaţionale şi extraşcolare tip after-school oferite de echipa de
psiho-pedagogi ai Fundației ICAR
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•

Copiii adoră calculatorul atunci când vine vorba de activități recreative
așa că învățăm împreună noțiuni elementare de operare în Microsoft
Office. La finalul lecției, copiii au ocazia să își aplice cunoștințele printr-o
primă evaluare la informatică cu rezultate excelente.

•

În timp ce colorăm, învățăm să colaborăm, să ne ajutăm între noi și în
același timp să împărțim: creioane, idei, întrebări și răspunsuri.

•

Este impresionant cât de multe idei creative poate avea un copil. Este
nevoie doar de un pretext – acesta fiind bătrânul Mărțișor – de câteva
creioane, hârtii și mărgeluțe colorate pentru a le exprima.

La sediul ICAR, copiii străini au beneficiat de servicii educaţionale şi extraşcolare tip after-school oferite de echipa de
psiho-pedagogi ai Fundației ICAR



Copiii lucrează la matematică și română. Încep cu exerciții simple,
dar care necesită un grad mare de concentrare și atenție.



De 8 martie dedicăm mamelor creațiile noastre. Combinând tehnica
picturii în acuarelă cu cea a modelajului în plastilină obținem o
lucrare veselă, de început de primăvară. Și pentru a profita de
context, discutăm despre importanța exprimării sentimentelor
noastre față de familie și cei dragi.
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Străinii din unitățile școlare cu un număr important de elevi RTT au beneficiat de sesiuni de instruire generală oferite de specialiștii Asociației Novapolis

Prin metode de învăţare formală şi non-formală: prezentare, joc, desen, film,
lucru în grupuri mici, brainstorming, dezbatere, şi educaţie de la egal la egal,
copiii află de la specialiştii Asociaţiei Novapolis că integrarea este un proces de
interacțiune bi-direcțională din care beneficiază atât societatea românească
cât și migranţii.
Participanţii la sesiunea de instruire află cum pot să contribuie la dezvoltarea
și consolidarea unei societăți românești deschise și primitoare pentru
imigranți. Îşi dezvoltă cunoştinţele şi dobândesc abilităţi noi pornind de la
exemple concrete şi experiențe proprii: ei înșiși sunt imigranți în România,
sau/și au părinții care au imigrat în România, cunosc alte persoane care au
parcurs procesul migrației și integrării, au interacţionat sau au informații
despre grupurile de străini din România și scopul stabilirii lor aici.
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Străinii din unitățile școlare cu un număr important de elevi RTT au beneficiat de sesiuni de instruire generală oferite de specialiștii Asociației Novapolis

În timpul sesiunilor, copiii identifică elementele care definesc conceptele de
diversitate, incluziune, integrare, cooperare și complementaritate și învaţă
cum funcționează etichetarea, stereotipurile și discriminarea. Copiii sunt
încurajaţi să treacă dincolo de suprafată şi să realizeze că oamenii ca esență
sunt la fel indiferent de țara sau regiunea din care provin, culoarea pielii,
religie, limba pe care o vorbesc. Copiii înţeleg că fiecare are un loc al său, dar
că acesta are nevoie şi de ajutorul celor din jur pentru a şi-l găsi și poate la
rândul său să ofere sprijin și ajutor celorlalți.
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În cadrul proiectului “Integrarea RTT cu ședere legală în România prin Educație și Sănătate” s-au dezvoltat instrumente de intervenţie în lucru cu străinii și
materiale resursă pentru servicii adaptate și de calitate pentru străinii cu ședere legală în România

Ghidul practic pentru lucrul cu copii migranți (RTT) cuprinde materiale relevante, elaborate şi testate în cadrul proiectului prin implementarea modulului de activităţi
educative extra-şcolare şi non-formale pentru copiii RTT.
Cartografierea situaţiei copiilor străini înscriși în sistemul de educaţie din Bucureşti-Ilfov furnizează o imagine de ansamblu cu privire la elevii străini din unităţile de
învăţământ public şi privat şi reprezintă un punct de pornire pentru fundamentarea politicilor publice şi educaţionale adresate RTT.
Acordul de Parteneriat pentru acest proiect încheiat între Asociația Novapolis și Inspectoratul Școlar al Municipiului București conferă cadrul formal de cooperare
pentru servicii de educație și instruire privind imigrația și integrarea străinilor în România, despre diversitate, inter-culturalitate și cum să construim o societate
românească deschisă și primitoare pentru imigranți.
Evenimentul final de diseminare a rezultatelor proiectului este un eveniment tip dezbatere la care participă reprezentanţi ai actorilor implicaţi în integrarea străinilor,
unităţilor de învăţământ, ong-urilor, instituţiilor centrale şi locale, mass-mediei, asociaţiilor tinerilor şi ai organizaţiilor de şi pentru străini, RTT.
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Programul General “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe, Programul anual 2011
Proiect “Integrarea RTT cu ședere legală în România prin Educație și Sănătate”, Contract nr. ref: IF/11.02/02.02.
Beneficiar: Fundația ICAR
Editorul materialului: Fundația ICAR, Asociația Novapolis
Data publicării: Mai 2013
Conţinutul acestui material se află în totalitate în responsabilitatea Fundaţiei ICAR şi a partenerului Asociaţia Novapolis şi nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială
a Uniunii Europene.
Adresa de sesizări: icar@icarfoundation.ro
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General Program “Solidarity and Management of Migratory Flows”, European Fund for Integration of Third-Country Nationals, Annual Program 2011
Project title: “Integration of third-country nationals (TCNs) with legal stay in Romania through Education and Healthcare”, contract ref. no: IF/11.02/02.02
Beneficiary: ICAR Foundation
Date of publication: May 2013
The content of this material is entirely the responsibility of the ICAR Foundation and the partner organization Novapolis Association and it does not necessarily
represent the official position of the European Union.
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Complaints can be sent to: icar@icarfoundation.ro
Within the framework of the project “Integration of TCNs with legal stay in Romania through Education and Healthcare” intervention tools for working with
immigrants and resource materials for quality services for the TCNs with legal stay in Romania have been developed

The practical Guide for working with migrant children (TCNs) contains relevant materials, elaborated and tested during the project through implementing the
module of extra-curricular and informal educative activities for TCN children.
Mapping the situation of TCN children enrolled in the Bucharest-Ilfov education system provides a general picture on the immigrant students in the public and
private education units and represents a starting point for educational public policy-making addressed to TCNs.
The Partnership Agreement between the Novapolis Association – Center of Analysis and Initiatives for Development and the Bucharest School Inspectorate in
regard to this project constitutes the formal framework for cooperation in order to provide educational and training services concerning immigration and integration
of TCNs in Romania, diversity, interculturality and how to build a Romanian society that would be open and welcoming to immigrants.
The final event of dissemination the project’s results is a debate-type event with the participation of representatives of all those involved in the integration of TCNs,
school units, NGOs, central and local authorities, media, youth associations, migrant associations and organizations that provide services to TCNs.
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The TCNs from the school units with a significant number of migrant students benefited from general information and training sessions provided by the specialists
of the Novapolis Association

During the sessions, children identify elements that define the concepts of
diversity, inclusion, integration, cooperation and complementarities, learning
at the same time the way labelling, stereotypes and discrimination work.
Children are encouraged to get beyond surface and realize that people are
basically the same, irrespective of their country or region of origin, skin colour,
religion and language. Children understand that each one has a place under
the sun, but that the support of those around is needed in order to find it,
offering them assistance and help in return.
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The TCNs from the school units with a significant number of migrant students benefited from general information and training sessions provided by the specialists
of the Novapolis Association

Through formal and informal teaching methods: presentation, games,
drawing, movie, working in small groups, brainstorming, debate and ‘peer-topeer’ education, children find out from the specialists of the Novapolis
Association that integration is a two-way interaction process that benefits
both the Romanian society and the migrants.
The participants to the training session learn how they can contribute to the
development of a Romanian society that is open and welcoming to
immigrants. They extend their knowledge and acquire new abilities starting
from practical examples and personal experiences: they themselves are
immigrants in Romania, or/and have parents who immigrated in Romania,
know other people who have gone through the migration and integration
process, have interacted or posses information about the groups of foreigners
in Romania and the purpose of their settling here.
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At ICAR headquarters, TCN children benefited from educational and extra-curricular services provided by ICAR Foundation’s team of psychologists and pedagogues



Children learn Maths and the Romanian language. They start with
simple tasks at first, but this still needs a high concentration and
attention.



On the 8 of March, we dedicate our creations to our mothers.
Combining watercolour technique with modelling clay we get a
cheerful artwork, fit for the beginning of spring. And to take
advantage of the context, we talk about the importance of
expressing our feelings for our families and loved ones.
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At ICAR headquarters, TCN children benefited from educational and extra-curricular services provided by ICAR Foundation’s team of psychologists and pedagogues
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When it comes to recreational activities, children love computers.
We learn together basic notions of Microsoft Office. At the end of
the lesson, children have the opportunity to apply their knowledge,
with excellent results.



While we colour, we learn to collaborate, to help each other and to
share at the same time: crayons, ideas, questions and answers.



It is impressive how many creative ideas a child can have. In order to
express them we just need a context – “the Martisor” honouring the
1st of March, in this instance – some crayons, papers and coloured
beads.

ICAR Foundation’s doctors held sessions of sanitary education and prophylaxis for TCNs, both minors and adults

During a meeting at the ARCA-FRRM Organization’s Migrant Club, a team of
ICAR Foundation, comprising a MD and a psychotherapist, held an informative
session focused on physical and mental health that provided migrants with
basic information about the topics they suggested: reproductive health,
personal hygiene rules, sleep hygiene principles and healthy eating.

With the support of Novapolis Association, the doctors from ICAR Foundation
reach TCN students from several schools in Bucharest. The session of sanitary
education and prophylaxis was an opportunity for the students of the Republic
of Moldavia’s Technical College “Iuliu Maniu” to learn and debate actual, agespecific health issues as well as prevention of infectious diseases, sunstroke,
first aid and advice for a healthy lifestyle.
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Within the project, TCNs, adults and children, benefited from a wide range
of culturally adapted healthcare services provided by doctors with extensive
experience in working with immigrants.
The TCNs went to ICAR Foundation’s medical center of for:
•
General (family) medicine
•
Physiotherapy and medical rehabilitation
•
Psychiatry and psychotherapy
•
Cardiology
•
Pediatrics
For other medical specialities (ophtalmology, stomatology etc.) examinations
and testings (blood tests, echographies, X-rays etc.), TCNs were referred to
different medical institutions that collaborate with ICAR Foundation.

The patient who comes to ICAR Foundation equally finds healing of soul and
body.
S/he needs – and finds here – a listening ear, understanding and the right
medical treatment.
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TCNs from the Bucharest-Ilfov region received information regarding the
project “Integration of third-country nationals with legal stay in Romania
through Education and Healthcare” and regarding the services they could
benefit from:

Medical services for adults and children.

Educational and extra-curricular services for children.

Healthcare education and prophylaxis.

General training sessions in schools.

The access of TCNs to the services provided within the project was facilitated
by:

Meetings with representatives of migrant associations, NGOs,
institutions active in the field, school units and religious
institutions.

Dissemination of informative and promotion materials - posters
and fliers – both online and in places where TCNs are found:
commercial centres, mosques, third-country Embassies.
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ICAR Foundation in partnership with Novapolis Association implemented, between January and June 2013, the project „Integration of third country
nationals (TCNs) with legal stay in Romania through Education and Healthcare”. The project is funded under the General Program „Solidarity and Management of
Migration Flows” (ref: IF/11.02-02.02) of the European Union, managed in Romania by the Ministry of Internal Affairs through the general Directorate for European
Affairs and International Relations as Responsable Authority and the General Inspectorate for Immigration as Contractor Authority.
The purpose of the project is to ensure the social inclusion of the third-country nationals with legal stay in Romania by offering a wide range of educational
and healthcare services, focusing on migrant children and youth and secondly, on the adults TCNs, from the region with a maximum immigrants ‘agglomeration’ in
Bucharest-Ilfov area.
Direct beneficiares of the project are the third-country nationals with legal stay on the Romanian territory, particularly those residing in Bucharest-Ilfov.
Main activities of the project:

Launch of the project, elaborate and disseminate of informative and visibility materials.

Identify and select 20 children and 40 adults, TCNs with legal stay in Romania, who would benefit from support within the project.

Map the situation of TCN children in the Bucharest-Ilfov education system and deliver general information and training sessions in 10 school units with a
significant number of migrant students.

Develop and implement a module of non-formal and extra-curricular educational activities for children, TCNs with legal stay in Romania and elaborate a
Guide of good practices in working with pre-school and school migrant children.

Provide culturally adapted medical services to TCNs with legal stay in Romania, minors and adults: medical consultations and treatments, paraclinical
investigations and tests, provision of medical documents, healthcare education and prophylaxis sessions.

Elaborate and disseminate a brochure with the project’s results in Romanian and English.

Organize a final event to disseminate the project’s results.
Results of the project:

Adults and children TCNs with legal stay in Romania were identified, informed and recruited to participate in the project.

Children, TCNs with legal stay in Bucharest-Ilfov benefited from educational extra-curricular activities.

A wide range of medical services were provided to adults and children TCNs with legal stay in Romania.

The visibility and promotion of the project and it’s results were attained through various ways.

The project was coordinated and monitored according to the project’s proposal.

INTEGRATION is a long-term process based not only on immigrants’ sustained efforts after their arrival in
the destination country, but also on the openness, respect and support of the native population and the national local
and central authorities, towards the newly-arrived TCNs. All these imply, among others, Integration Opportunities
and Services that the host society provides for the TCNs with legal stay on its territory.
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Beneficiary: The ICAR Foundation
ICAR Foundation is a non-governmental organization that for over 20 years has been providing specialized assistance (medical, psychological, social, legal) for
vulnerable persons, Romanian nationals or foreigners (asylum seekers, refugees, migrants). ICAR Foundation’s multidisciplinary team includes highly skilled experts,
with experience in working with traumatized people, in providing culturally adapted services for adults, as well as for children.
Contact:
021 3212221
icar@icarfoundation.ro
www.icarfoundation.ro
Partner: Novapolis Association – Center of Analysis and Initiatives for Development
Novapolis Association – Center of Analysis and Initiatives for Development is a non-governmental organization specialized in projects’ implementation in the social
field, immigration and integration of foreigners in Romania, labor migration and European workforce mobility, education and promotion of democratic values.
Contact:
031 4178030
asociatianovapolis@gmail.com
www.novapolis.ro
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Integration of third country nationals (TCNs) with legal stay in Romania through Education and Healthcare
Contract no. ref: IF/11.02-02.02

General Program “Solidarity and Management of Migration Flows”
European Fund for Integration of third-country nationals, Annual Program 2011
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