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România ar putea înregistra peste 10.000 de cereri de azil în 2021. Asociația LOGS,
principalul furnizor de servicii umanitare pentru refugiații din Timișoara, continuă să îi
ajute pe cei ce fug de teama războiului
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Peste 6.300 de cereri de azil au fost deja înregistrate în România până la finalul lunii August, anul
acesta, depășind numărul aplicațiilor de azil din 2020, când 6158 de migranți, majoritatea din
Afganistan, Siria și Irak au cerut protecția statului român. Peste 4.000 dintre aceste cereri au fost
depuse în zona de vest a țări: Poliția de Frontieră din Timiș, Bihor, Caraș-Severin și Mehedinți sau
direct în Centrul de Azil din Timișoara.
În spatele fiecărei cereri de azil se află un migrant, cu o poveste, trecut și cu dorința de a găsi
siguranță. Iată de ce Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale continuă să ofere asistență
umanitară oamenilor în căutarea siguranței. Din Noiembrie 2020 voluntarii LOGS au mobilizat
comunitatea și sute de voluntari timișoreni au răspuns cu bunătate numărului crescut de migranți,
oferind asistență sub forma de alimente migranților de la Poliția de Frontieră Timiș, Centrul de
Carantinare gestionat de Primăria Timișoara, Centrul de Azil Timișoara sau migranților din oraș.
LOGS împreună cu Institutul Intercultural Timișoara va oferi pentru 12 luni servicii de consiliere
și informare privind serviciile și ajutorul oferit de actori instituționali și societatea civilă și asistență
medicală și materială de urgență (alimente, produse de igiena, îmbrăcăminte) pentru migranți.
Prin intermediul proiectului „ARMS - Migrants Assistance Services in Western Romania” finanțat
prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021,
ONG-urile vor oferi și servicii de integrare pe termen scurt prin oferirea de activități de formare
privind deprinderi de viață și accesare locuri de muncă precum și activități de depășirea a traumelor
și schimb intercultural dar și suport instituțional prin realizarea unei cercetării privind nevoile
grupului țintă și promovarea unui model nou şi îmbunătăţit pentru a adresa nevoile grupurilor
vulnerabile.
Flavius Ilioni Loga, președinte Asociația LOGS – Grup de Inițiative:

“Mesajul bunătății a timișorenilor față de imigranți a ajuns în toată Europa. Pentru prima dată
în România, oamenii s-au mobilizat extraordinar și au ajutat migranții cu mâncare și alte nevoi.
Acum ducem povestea mai departe și pe lângă faptul că vom continua să îi ajutăm cu mâncare,
medicamente și îmbrăcăminte pe cei mai vulnerabili dintre migranți, vom dezvolta cu sprijinul
Active Citizens Fund România, programe de integrare pentru refugiații care se stabilesc în
România.”
Până în Septembrie 2022, Asociația LOGS și Institutul Intercultural Timișoara își propun să
consilieze peste 500 de migranți din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad, să ofere 350 de pachete
de alimente, medicamente și îmbrăcăminte și să ajute cel puțin 50 de migranți să își găsească un
loc de muncă. Mai mult refugiații vor fi întrebați care sunt problemele cu care ei se confruntă întro cercetare calitativă iar răspunsurile vor fi transmise autorităților.
Proiectul cu valoare totală de 49.999,50 EUR va angaja și 1 mediator intercultural originar din
Afganistan care va împartăși povestea lui de integrare în Timișoara, ca refugiat.
Mujib Basim, mediator intercultural din Afganistan:
„Să o iei de la capăt într-o țară străină nu este un lucru ușor și nu mi-a fost nici mie și nici familiei
mele, dar România ne-a oferit adăpost și cu multe eforturi am învățat limba, am continuat studiile
și acum lucrez. Același model vreau să îl transmit și solicitanților de azil din Afganistan care vin
în România în acesta perioadă iar unii se stabilesc aici.”
Proiectul „ARMS - Migrants Assistance Services in Western Romania” va oferi și activități de
art-terapie pentru migranți cu un psihoterapeut specializat, activități de cunoaștere a culturii
românești și va realiza activități în comunitate de informare și conștientizare despre migranții din
România.
Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale este o organizație „grass-roots” stabilită în partea de
vest a României care promovează din 2019 integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă
împotriva traficul de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților
sociale.
Institutul Intercultural Timișoara implementează din 2005 proiecte pentru a facilita integrarea
migranților în România. Aceste proiecte s-au axat pe o strategie complexă pentru dezvoltarea unor
mecanisme de consultare între migranți, autorități publice și societatea civilă la nivel local și
național, programe de învățare a limbii române și orientare culturală și cercetare.
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul
general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile
bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația
PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către
FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund
România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității
grupurilor vulnerabile.
Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a
sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene,
accesați www.eeagrants.ro.
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