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Ca urmare a apelului public difuzat pe www.migrant.ro şi prin reţeaua naţională de
mediatori interculturali a proiectului Migrant în România interculturală, la Cursul de
perfecţionare în mediere socială interculturală desfăşurat în Timişoara la Hotelul Ambassador
www.ambassador.ro în perioada 8 – 16 Noiembrie 2013 au participat 24 de cursanţi, din cele 5
oraşe ale proiectului. Prezenţa dânşilor s-a datorat selecţiei realizate de către facilitatorii locali ai
proiectului (din fiecare oraş), în urma înscrierilor prin completarea formularelor de solicitare şi a
chestionarelor vizând în special interesele părţilor (motivaţiile şi capacităţile de lucru în
comunităţile RTT din România). Cursul a fost acreditat de către Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională din judeţul Timiş pentru Codul nomenclator 513904 al
Clasificării Ocupaţiilor din România şi finanţat de către Fondul european de integrare a RTT
(95%), împreună cu cele 4 organizaţii partenere ale proiectului (5%):
• Asociaţia pentru Drepturile Omului şi Integrare Socială Bucureşti / ADIS
• Centrul pentru Resurse Civice Constanţa / CRCC
• Institutul Intercultural Timişoara / IIT
• Liga Apărării Drepturilor Omului - Filiala Cluj / LADO
Au luat parte 15 mediatori interculturali din reţeaua naţională constituită de către proiect
în prima etapă, la care s-au alăturat 9 persoane noi, reflectând în total 12 comunităţi de migranţi,
de pe 4 continente: basarabeană, ecuadoriană, egipteană, indiană, irakiană, macedoneană,
malaieziană, marocană, nigeriană, pakistaneză, palestiniană, siriană. Au fost 7 femei şi 17
bărbaţi, cu o distribuţie astfel: 6 din Bucureşti, 4 din Cluj-Napoca, 4 din Constanţa, 3 din Iaşi şi 7
din Timişoara. Echipa organizatoare a cursului a constat din 4 lectori (2 de la IIT şi 2 de la
LADO), care pe parcursul celor 9 zile de formare au derulat un program cuprinzând 60 de ore,
împreună cu o examinare finală la care au fost 2 delegaţi ai Comisiei de Autorizare a Furnizorilor
de Formare Profesională din judeţul Timiş, toţi 24 cursanţi absolvind cursul - cu medii generale,

reflectate de catalogul cursului, între 9,50 şi 9,95 – constituind primul corp de mediatori sociali
interculturali acreditaţi oficial din România. Deoarece pentru etapa a doua a proiectului erau
prevăzute 22 de contractări civile ale absolvenţilor, ţinând cont de succes a fost propus
Inspectoratului General pentru Imigrări – prin act adiţional - suplimentarea cu 2 locuri, astfel
încât să fie cuprinşi toţi cursanţii în activităţile reţelei mediatorilor din proiectul Migrant în
România interculturală.

Cursul a avut 9 module, fiecare cu parte teoretică şi practică, după cum urmează:
• comunicarea interpersonală
• lucrul în echipă multidisciplinară
• asigurarea perfecţionării profesionale
• realizarea planului de intervenţie
• îndrumarea beneficiarilor în vederea soluţionării problemelor legate de aplicarea
prevederilor legale
• întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului ţintă
• asigurarea legăturii beneficiarului cu autorităţile locale
• monitorizarea şi acordarea de sprijin în gestionarea vieţii cotidiene a beneficiarilor
• întocmirea raportului de activitate privind situaţia beneficiarilor
pentru fiecare modul fiind explicate conţinuturile tematice, metodele şi formele de activitate,
fiind utilizate variate mijloace de instruire şi materiale de învăţare, urmărindu-se criterii de
performanţă specifice; fiecare cursant a avut în mapă şi în format digital diverse resurse, ceea ce
a dus la o rată integrală de parcurgere a programului cursului şi de absolvire, conţinutul
corespunzând riguros standardului ocupaţional oficial. Lista mediatorilor sociali interculturali
certificaţi prin cursul de perfecţionare din Timişoara este disponibilă pe www.migrant.ro, oricare
dintre absolvenţi constituind o resursă umană calificată nu doar local, ci şi pe plan naţional – în
România – pentru facilitarea dialogului între autorităţi, migranţi şi societatea civilă.
Prezenta relatare a fost realizată de Eugen Gherga, coordonatorul proiectului Migrant în
România interculturală.

