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Despre
organizație

ARCA - Forumul Român pentru Refugiați și Migranți este
o organizație non-guvernamentală românească, fondata
in anul 1998 cu scopul de apăra şi promova drepturile
fundamentale ale omului, în special ale refugiaţilor,
persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară şi a altor
categorii de migranți, precum și de a facilita integrarea
durabilă a acestora în societatea românească.

Organizația are următoarele obiective:
De a sprijini beneficiarii în a obține un statut juridic și autosuficiență economică, cu scopul de a deveni participanți pe
deplin activi în viața socială și civică a societății noastre;
De a da glas beneficiarilor noștri în a influența factorii de decizie
să producă schimbări la nivel politic;
De a crește implicarea oficialilor guvernamentali și a societății
civile în ceea ce privește respectarea drepturilor refugiaților și
migranților și de a spori gradul de conștientizare a opiniei publice
în jurul problemelor cu care se confruntă aceste persoane;
De a sprijini integrarea socială și culturală a tinerilor cu
background de refugiat sau de migrant.

Obiective

Principalele arii de activități prin intermediul căruia organizația își
atinge obiectivele sunt:
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Consiliere juridică și furnizarea de servicii sociale (incluzând
managementul de caz, asistență financiară acordată
persoanelor vulnerabile, locuință, consiliere vocațională și
privind angajarea, reunificare familială, naturalizare și
obținerea cetățeniei);
Cursuri lingvistice și de orientare culturală
Advocacy pe problematici ce au impact asupra drepturilor
beneficiarilor noștri, consilidarea capacității organizaționale și
training tematic privind integrarea, traficul uman etc.
Activități destinate tinerilor.
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Activități

Structura organiațională a ARCA se împarte în patru departamente:
departamentul de integrare, departamentul legal, departamentul de
tineret și departamentul financiar. Activitățile sunt realizate de către

Structura

20 de angajați lucrând cu normă întreagă sau partțială, în funcție de
natura poziției pe care o ocupă în cadrul biroului organizației din
București cât și în cele șase Centre Regionale de Cazare şi Proceduri
de Azil amplasate pe teritoriul țării.

Proiectele noastre au beneficiat de sprijin financiar din partea
Uniunii Europene și a Inspectoratului General pentru Imigrări
din cadrul Minsterului de Interne din România, prin intermediul
European

Integration Fund

(Fondul

European

pentru

Integrare), European Integration Fund (Fondul European
pentru Integrare), The European Programme for Integration
and Migration (Programul European pentru Integrare și
Migrație), EU Directorate-General for Justice and Consumers
(Directoratul General pentru Justiție și Consumatori al UE),
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. De
asemenea, noii finanțatori ai organizației sunt Velux
Foundations și Kaufland România.
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Surse de
finanțare
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PROIECTE
Asistență și facilități pentru solicitanții de azil din Romania. Îmbunătățirea nivelului
de trai al solicitanților de azil și modelul responsabilizării acestora.

Contract nr. ref.:ERF/1101-01.02/2012
Programul General: “Solidaritatea și
managementul fluxurilor migratorii”, Fondul
European pentru Refugiați
Aplicant principal: AidRom – Asociația Ecumenică
a Bisericilor din România
Partener: ARCA – Forumul Român pentru
Refugiați și Migranți
Perioada de implementare: 2012-2015
Buget: 868 654,42 RON

OBIECTIV
Îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din Romania prin
abordarea unei strategii noi în relaţionarea acestora cu
societatea, precum şi prin promovarea unor servicii
complementare de servicii.
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UNDE
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Proiectul s-a implementat in șase Centre Regionale de
Cazare şi Proceduri de Azil din România localizate în
București, Timișoara, Galați, Șomcuta Mare și Radauți.

Activittăți

Informare
privind drepturi și
obligațiile solicitanților
de azil
Consiliere și asistență
socială
Pentru a îmbunătăți
participarea în sistemul
de educație publică,
accesul la servicii
medicale etc.

Asistență financiară
Crearea unui nou
Centru de Cazare
pentru Solicitanți de Azil
în Timișoara

Cursuri lingvistice,
orientare culturală și
activități recreaționale

Asistență directă pentru
servicii medicale

Sesiuni privind SGBV
(violența sexuală și
bazată pe gen).

Furnizarea de pachete
alimentare lunare

Rezultate
590 solicitanți de azil au beneficiat de activitățile din cadrul proiectului
609 solicitanți de azil au primit consiliere și informare privind drepturișe și obligațiile acestora
233 solicitanți de azil au benefiiciat de cursuri gratuite de limba română
210 solicitanți de azil (cazuri vulnerabile) au primit pachete alimentare

36 solicitanți de azil au beneficiat de servicii medicale complementare
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163 solicitanți de azil au beneficiat de activități de orientare culturală, activități recreaționale și
sesiuni SGBV
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Promovarea imaginii resortisanților țărilor terțe în România și soluții eficiente în
vederea integrării lor în societatea românească
Contractnr.ref.:IF/11.0101.02/2012
Programul General:
Solidaritatea si gestionarea
fluxurilor migratorii, Program
anual 2011-2013
Aplicant principal: ARCA Forumul Român pentru
Refugiați și Migranți
Partener: AidRom – Asociatia
ecumenica a bisericilor din
Romania
Perioada de
implementare:2012-2015
Buget: 850 000 RON

OBIECTIV
Facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) prin oferirea de servicii integrate
de asistenţă socio-ecomonică şi educaţională precum şi prin promovarea şi
îmbunătăţirea imaginii acestora în societatea românească.

UNDE
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Proiectul s-a implementat în București, Timișoara și Iași.
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Activități
ARCA Migrants Club
promovează activități
sociale, educaționale și
recreaționale în
Bucharest.
https://www.facebook.c
om/ARCAClub

Campanii media de promovare
a imaginii RTT în România, de
combatere a discriminarii și de
sensibilizare a opiniei publice
privind valorea economică și
culturală a imigranților

Asistență financiară în
închirierea unei locuințe
și accesarea de servicii
medicale, acordând
prioritate cazurilor
vulnerabile

Consiliere socială și juridică
privind drepturile migranților
în România, accesul la
educații, servicii medicale,
reunificare familial,
angajare etc.

Cursuri lingvistice,
activități de
orientare cultural și
recreaționale

Consiliere juridică,
asistență și pregătirea
cursurilor pentru
obținerea cetățeniei.

250 RTT au beneficiat de serviciile proiectului și de asistență
74 RTTau beneficiat de informare, consiliere și asistență în accesarea pieței muncii
32 RTT au beneficiat de cursuri de formare cu scopul (re)integrării lor socio-profesionale;
240 RTT au beneficiat de informare și consiliere privind drepturile și obligațiile acestora
în România;
8 RTT au beneficiat de consiliere, asistenta și suport financiar în scopul reunificării
familiale;
103 RTT au beneficiat de cursuri gratuite de limba română și 78 RTT au beneficiat de
cursuri de orientare culturală;
65 RTT au beneficiat de sprijin financiar pentru plata cheltuielilor de închiriere a locuinței
și/sau accesarea de servicii medicale;
1 campanie media la nivel național, difuzată pe toate canalele media (TV, radio, online,
outdoor);
53 TCNs participated in the socio-educational events organized by ARCA’s Migrants Club
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Rezultate
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Pentru drepturile migranților cu ședere nereglementată în Europa Centrala

Finanțat de Programul
European pentru Integrare și
Migrație (EPIM)
Aplicant:Association for Legal
Intervention (SIP)
Partneri: ARCA-Forumul Român
pentru Refugiați și Migranți
Association for Integration and
Migration; Menedék – Hungarian
Association for Migrants;The
Human Rights League
Perioada de
implementare:Septembrie
2012- August2014
Buget total: 265 000 EUR
Buget ARCA:44 030 EUR/ 198 135
RON

OBIECTIV
Monitorizarea punerii în aplicare și executarea dispozițiilor Directivei 2009 /52 / CE (de
stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de
resortisanţi ţări terţe aflaţi în situaţie de ședere ilegală)

UNDE
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Proiectul s-a implementat in cinci state din Europa Centrală: Polanda, Republica Cehă,
România, Slovacia și Ungaria
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Activități
Recomandarea de propuneri
legislative de punere în aplicare a
Directivei, prezentarea generală a
activității cadrului legal curentși
conformitatea acestuia cu
legislația UE în fiecare dintre țările
participante la proiect

Derularea unei campanii de
informare adrsata atât
imigranților cât și potențialilor
angajatori ai acestora.

Furnizarea de recomandări –
sumarizarea rezultatelor cercetării,
incluzând propuneri de modificare a
reglementărilor atât la nivel
european cât și național

Furnizarea de asistență legală
lucrătorilor imigranți a căror
situație subscrie prevederilor
directivei

300 de pliante in limbile română și engleză distribuite în zone frecventate de imigranți
nedocumentați aflați în căutarea unui loc de muncă
Realizarea unui raport legal despre punerea în aplicare a Directivei 2009/ 52/ EC,
propunând recomandări de standarde minime privind sancțiunile și măsurile la adresa
angajatorilor de resortisanţi ţări terţe aflaţi în situaţie de ședere ilegală
15 imigranți nedocumentați au fost consiliați privind drepturile lor și au fost asistați în a
depune plângeri împotriva angajatorilor săi
25 având probleme legate de locul acestora de muncă au fost consiliați și asistați în a
depune plângeri împotriva angajatorilor;
7 activități de advocacy (discuții la masa rotundă, întalniri, interviuri) cu importanți actori
incluzând Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspecția Muncii, Ministerul Muncii și
Inspectoratul Muncii.
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Rezultate
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ComiX4= Benzi desenate pentru egalitate

Finantat de: Uniunea Europeana – Programul de
drepturi fundamentale si cetatenie – noiembrie
2012
Aplicant: Africa e Mediterraneo
Parteneri: ARCA - Forumul Român pentru
Refugiați și Migranți, Mondo, Fundația
Workshop for Civic Initiatives si Grafiskie
stasti
Perioada de implementare: Noiembrie 2012 –
Noiembrie 2014
Buget total: 452 836 EUR
Buget ARCA: 63 189 EUR/ 284 350.5 Ron

OBIECTIV
Facilitarea dialogului cultural împotriva rasismului în Europa.
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UNDE
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Proiectul a fost implementat în Italia, România, Bulgaria, Estonia și Letonia.

Activități
Premiile Europene1°
pentru cei mai buni autori
nepublicați de benzi
desenate, cu background
migrant.Premiul a avut 3
categorii: Luptă împotriva
rasismului, Povești de
migranți și Stereotipuri.

Un catalog conținând
benzi desenate ale
câștigătorilor și a celor
mai semnificative lucrări.

Expoziție itinerantă cu
cele mai semnificative
benzi desenate

Elaborarea unui
"Manual Comic" de
conținând metodologii
și metode de lucru

Comic workshop-uri
susținute în locații
educaționale informale
(centre culturale,
biblioteci, festivaluri, și
centre de tineret)

Rezultate
Organizarea și promovarea evenimentului, difuzarea lui pe diverse canale media (TV,
social media and online media).
Participarea artistilor migranți din peste 15 țări europene, cu un total de 54 artiști;
limbi: italiană, română, Bulgară, Estoniană, engleză, franceză, germană, spaniolă și
letonă. Scopul ghidului este acela de a educa lucrătorii din domeniul migrației în
folosirea acestuia ca un instrument integrat în lucrul cu beneficiarii.

Raport anual |

Dezvoltarea și publicarea ghidului metodologic și al catalogului evenimentului in 9
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Integrarea cultural-educațională a minorilor străini din Romania și
facilitareaintegrării acestora într-o societate europeană

Finantat de: Kaufland Romania
Aplicant: ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti
Perioada de implementare: Februarie 2015 – Februarie 2016
Buget total: 99 381 EUR
Buget ARCA: 74 956 EUR + 14 425 EUR + 10 000 EUR

OBIECTIV
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Furnizarea de servicii educaționale și activități pentru copii și mame, cu scopul de a facilita
integrarea socio-culturală și educațională.
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UNDE
Proiectul a fost implementat în București, România.

Activități

Activități educaționale:

Activități culturale

Predarea limbii române

Predarea tradițiilor
românești și europene și
a reperelor culturale.

Îndrumarea beneficiarilor
referitor la valorile de
toleranță și democrație în
România și Europa

Activități de tip afterschool
Activități în aer liber
Promovarea toleranței
intercultural și religioase

Participarea la ONG
FEST pentru a realiza
diseminare public și
dezbateri privind
migrația și refugiații –
impact, oportunitate și
riscuri

Organizarea
evenimentului „Ziua
Refugiatului”. Refugiații
și solicitanții de azil au
primit pachete alimentare
și tichete de valorice de
masă

Rezultate

Un total de 275 de beneficiari direcți ai activităților din proiect
162 beneficiari ai activităților cultural
56 beneficiari ai activității de tip after school
321 participanți la Ziua Refugiatului care au primit pachete alimentare și tichete de
Imprimarea și diseminarea de informații prin material scrise la peste 750 persoane
prezente la ONGFest.
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masă
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Migrants Job Center

Finantat de: Fundațiile Velux
Aplicant: ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti
Perioada de implementare: Iunie 2016 – Iunie 2019
Buget: 500 000 EUR

OBIECTIV
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Crearea centrului pilot Migrant Jobs Centre oferind servicii complexe ce facilitează angajarea
și oferă consiliere și asistență socio-legală înainte și după angajare.
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UNDE

Proiectul este în curs de implementare în București, România.

Rezultate
Perioada iunie 2016 – dec 2018 (in curs de desfasurare pana in iunie 2019)
Un total de 360 de beneficiari prezenti si activi.
Target-ul este de 500 beneficiari.
Top cinci tari de origine ale beneficiarilor : Siria, Iraq, Iran, Afghanistan, Egipt.
Numarul de companii contactate este de 216, dintre care am avut intalniri de
colaborare cu 45 dintre acestea. Majoritatea companiilor au ca domeniu de activitate
customer support de diferite tipuri, retail, IT, HoReCa si productie.
64 de persoane au fost angajate, in urmatoarele domenii : retail, call center/ pozitii
de suport, blue collar workers in productie, tipografie, pozitii tehnice. Din cei 64 de
beneficiari angajati, 5% au parasit locul de munca in primele 2 luni de la semnarea
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CIM.

14

15

Raport anual |

