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Agenda seminarului de prezentare a Centrului de Informare pentru Migranți a cuprins:
14:00 – 14:10 Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanților;
14:10 – 14:20 Prezentarea proiectului „Migrant in România interculturală” și a rețelei de
mediatori interculturali;
14:20 – 16:00 Probleme cu care se confruntă migranții în Constanța: locuințe, facilități
oferite de către administrația locală, provocări în integrare;
16:00 – 16:30 Masă bio servită la Cafeneaua Forte Life.
Scopul evenimentului a fost de facilitare a dialogului, a schimbului de opinii și
informații între instituțiile și organizațiile cu atribuții în integrarea migranților,
comunitățile de migranți, reprezentanții mass media, angajatori.

Detalii
La eveniment au participat 25 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice,
autorităților locale, comunităților de străini din Malaezia, Mexic, Macedonia, Nigeria,
Maroc, Turcia, precum și reprezentanți mass-media.
Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a proiectului „Migrant în România
interculturală”, derulat în Constanța de către Centrul pentru Resurse Civice. A urmat
un tur de masă, în cadrul căruia participanții au avut prilejul să se prezinte, și să își
motiveze prezența la seminar.
De asemenea, au fost prezentați și mediatorii interculturali care activează la
Constanța, parte a rețelei de mediatori interculturali creată în cadrul proiectului.
Evenimentul a continuat cu prezentarea rețelei naționale a mediatorilor, prezentare
efectuată de către Romina Matei de la Institutul Intercultural Timișoara. Ea a explicat
rolul acestei rețele, importanța introducerii în COR a ocupației de mediator social cu
competențe interculturale, a făcut o paralelă cu rețele similare din alte țări europene, și
rolul acestora în facilitarea integrării migranților în comunitățile locale.
Întrucât la seminarul local a participat un reprezentant al AJOFM Constanța, au fost
discutate aspecte referitoare la oportunitățile de angajare pentru migranți, precum și
ofertele de locuri de muncă disponibile în județul Constanța. Am aflat cu acest prilej
că există angajatori care apelează la serviciile AJOFM pentru a angaja cetățeni străini,
dar numărul acestora este redus, iar cetățenii străini care se angajează astfel nu sunt
numeroși, iar permisul de muncă reprezintă un document indispensabil pentru fiecare
cetățean străin care dorește să se angajeze.
De asemenea, am aflat de la reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța
despre asistența acordată cetățenilor străini, precum și despre reglementările cu privire
la plata asigurării obligatorii de sănătate pentru cetățenii străini de către angajator, în
cazul în care, de exemplu, cetățeanul străin este navigator, iar perioada petrecută pe
mare este de obicei de 5 – 6 luni.

S-a mai discutat și despre principalele obstacole ce stau în calea integrării migranților
în comunitate, și s-a subliniat importanța unei colaborări eficiente între instituțiile și
organizațiile non-guvernamentale cu atribuții în domeniul integrării resortisanților
țărilor terțe.
Participanții au apreciat utilitatea întâlnirilor de acest gen, în care se pune accent cu
precădere pe discuțiile informale și activitățile de networking.

Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților mass-mediei locale:
Luni, 09.06.2014
http://observatordeconstanta.ro/256840/integrarea-migrantilor-din-tarile-terte-o-mareprovocare-256840.html
Miercuri, 11.06.2014
http://www.telegrafonline.ro/1402434000/articol/270346/migrantii_din_romania_nu_isi_stiu
_drepturile.html
Luni, 16.06.2014
http://observatordeconstanta.ro/258206/constanta-este-acasa-pentru-peste-3-000-de-migranti258206.html

