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Raportul seminarului local ‐ „Primăvara migranților”
Timişoara, 21 martie 2014
Vineri 21 martie 2014, Cafeneaua „Pacha” din Timișoara (Str. Daliei nr. 26) a găzduit
Seminarul local „Primăvara migranților”, desfășurat în cadrul proiectului „Migrant în România
interculturală” susținut de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Fondul european de
integrare a resortisanților țărilor terțe. La invitația transmisă de către Institutul Intercultural
Timișoara – care administrează proiectul – având ca parteneri Asociația pentru Drepturile Omului și
Integrare Socială București, Centrul pentru Resurse Civice Constanța și Liga Apărării Drepturilor
Omului, filiala Cluj, au răspuns pozitiv 37 de persoane.
La seminar au fost prezenți reprezentanți de la următoarele instituţii, comunităţi, organizaţii
neguvernamentale:
 Comunitatea indiana Timișoara
 I.P.J. Timiș
 Inspectoratul General pentru Imigrări – Centrul Regional Timișoara
 Institutul Intercultural Timișoara
 Instituția Prefectului Timiș
 ITPF Timișoara
 JCI Timișoara
 Liber profesionist
 Mediator Social Intercultural
 Organizația Studenților Basarabeni Timișoara
 U.M.F.T.
Seminarul a fost deschis de
Romina Matei, responsabil cu seminariile
locale și cu cele naționale în cadrul
proiectului
Migrant
în
România
interculturală, care a mulțumit celor
prezenți că au dat curs invitației. A urmat
Eugen Gherga, coordonatorul proiectului
care a descris participanților obiectivele
și activitățile proiectului, precum și
principalele sale realizări până în
prezent: Revista Migrant în România,
suplimentul
Accent
Basarabean,
suplimentul într‐o altă limbă decât
româna, site‐ul www.migrant.ro, rețeaua
de mediatori sociali interculturali, cursul
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pentru jurnaliști, seminariile locale derulate în cinci orașe din România. De asemenea Călin Rus,
directorul Insitutului Intercultural Timișoara a încheiat deschiderea vorbind despre abordarea
integrală a I.I.T. asupra procesului de integrare a străinilor în Timișoara.
În urma prezentărilor persoanelor din sală, invitata seminarului Anne Guillermou a coordonat
un exercițiu de cunoaștere, pentru a facilita interacțiunea dintre participanți.
Fiecare participant a scris pe o foaie de hârtie anumite caracteristici fizice. Fiecare hârtie a
fost pusă într‐un bol comun, iar apoi participanții au extras o hârtie care conținea anumite
caracteristici pe care le citea în mod public iar întregul grup a ghicit a cărei persoană sunt
caracteristicile citate. Prin această activitate s‐a creat o bună dinamică în cadrul participanților
prezenți și a fost un foarte bun start pentru discuțiile viitoare.
În continuare Romina Matei, a prezentat tema „Implicarea tinerilor în viaţa comunităţii” în
care s‐a vorbit despre inițiativele de încurajare a participării tinerilor în comunitate care sunt la
nivelul orașului Timișoara. A fost prezentat Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă
Primăria Municipiului Timișoara și modalitățile de a deveni membru. Consiliul consultativ pe
probleme de tineret (CCPT) este o structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate
juridică, ce funcţionează pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 243/23.04.2013. Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai tuturor
structurilor de tineret cu activitate în municipiul Timişoara (organizaţii nonguvernamentale de
tineret, organizaţii studenţeşti, structuri sindicale adresate tinerilor, structuri patronale adresate
tinerilor, structuri de tineret ale partidelor politice, grupuri informale recunocute de Primăria
Municipiului Timişoara etc.), înscrierea făcându‐se printr‐o adeziune scrisă şi depusă la Registratura
Primăriei Municipiului Timişoara.
Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele:
 cultură;
 educaţie şi formare;
 ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat;
 participare şi activităţi de voluntariat;
 sport, sănătate şi mediu;
 incluziune socială şi susţinerea tinerei familii.
CCPT:
 îşi desfăşoară activitatea în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare aprobat
de Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
 se întruneşte cel puţin o dată pe lună în şedinţe ordinare;
 monitorizează activitatea Primăriei Municipiului Timişoara în domeniile mai sus
menţionate;
 este consultat de Primăria Municipiului Timişoara în deciziile care se iau în domeniul
tineretului;
 vine cu propuneri pentru strategia Primăriei Municipiului Timişoara în domeniul
tineretului.
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Tinerii migranți au fost încurajați să se
înscrie în cadrul CCPT. Au fost prezentate și
modalitatea de a se înscrie în cadrul
Consiliului și s‐au prezentat datele de
contact ale persoanei responsabile de CCPT
din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,
Ovidiu Simonetti, Consilier Comunicare,
Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia
Comunicare, Bd. C.D. Loga, Nr. 1, Timişoara
300030,
Telefon
fix: 0256408440.
Fax: 0256204886,
ovidiu.simonetti@primariatm.ro,
www.primariatm.ro
După această prezentare, Doina Goro
a prezentat rolul unui mediator social
intercultural și nevoia acestora de a fi recunoscuți de către autoritățile publice. În continuare, grupul
a discutat despre problemele cu care se confruntă migranții în Timișoara; unele dintre problemene
abordate au fost:
Probleme
Posibile soluții
Slaba recunoaștere a rolului de mediator Realizarea unor parteneriate între Institutul
intercultural în rândul autorităților
Intercultural Timișoara și instituțiile publice care
au responsabilități în lucrul cu migranții.
Realizarea unui model de draft de parteneriat
care să fie discutat și agreat de grupul local de
lucru, și care să fie trimis instituțiilor – cu
precădere Instituției Prefectului de Timiș, care să
transmită mai departe informația despre
existența mediatorilor.
Lipsa unei cooperări constante între autoritățile La această problemă s‐a regăsit soluția
locale și comunitățile de migranți
menționată mai sus. În momentul în care va
exista acest parteneriat între IIT și instituții,
acestea vor avea cadrul structurat în care se va
putea păstra o legătură constantă.
O mai mare vizibilitate a muncii făcute de O variantă ar fi lărgirea listei de distribuție a
mediatorii interculturali în comunitate
revistei Migrant în România și încurajarea unui
număr mai mare de străini care să participe la
întâlnirile locale
Interacțiunea redusă între membrii comunităților O soluție la această problemă este spațiul pus la
de străini din Timișoara
dispoziția străinilor în cafeneaua în care a avut
loc seminarul, care se dorește a fi o cafenea
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multiculturală în care să se desfășoare tot felul
de evenimente cu scopul de a aduce culturi
diferite și de a crea un spațiu de dialog.
Învătarea limbii române de către studenții străini O soluție la această problemă este organizarea
și a limbii engleze de către studenții basarabeni
de cursuri de învățare a limbii străine în tándem.
Un/O student/ă basaraben/ă care cunoaște
limba română să colaboreze cu un/o student/ă
străin/ă care știe limba engleză și are nevoie să
învețe limba română. Astfel studenții basarabeni
au ocazia să învețe limba engleză, iar studenții
străini au șansa să învețe de la egalii lor, limba
română. Aceste cursuri se pot organiza în incinta
cafenelei multiculturale.
Seara s‐a încheiat cu o petrecere interculturală, în care mediatorii din Timișoara au preparat
și prezentat diferite gustări. Au fost prezente gustări din bucătăria arabă, indiană și vest africană. La
finalul serii, a fost oferit un spectacol ce a cuprins cântări live din diferite culturi.

Raport realizat de Romina Matei.
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