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Draft – Raportul seminarului local din 27 mai 2015, Timișoara
Miercuri, 27 mai 2015, la sediul Ambasadei Plai din Timișoara (Str. Anton Seiller nr 2.) a avut loc
un nou seminar desfășurat în cadrul proiectului „Migrant în România interculturală” etapa III. Proiectul
este implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului,
filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare
Socială Bucureşti şi finanţat prin Programul General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" /
Programul anual 2013. Proiectul îşi propune întărirea coeziunii sociale a migranţilor din România, prin
menţinerea unor mecanisme de consultare între autorităţile publice şi a comunităţile de străini din ClujNapoca, Timişoara, Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, vizând persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept
de şedere în România.
Seminarul a fost organizat în colaborare cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală 2021. La
invitația Institutului Intercultural, mediatorii interculturali din Timișoara și mai mulți membri ai Grupului
de lucru local pentru integrare au participat la consultările privind dosarul de candidatură al oraşului
Timişoara la poziţia de Capitală Europeană a Culturii 2021.
Seminarul local Migrant în România s-a desfăşurat conform următorului program:
17:00 – 17:30
-

Prezentarea conceptului de Capitală Europeană a Culturii 2021

17:30 – 19:00 – Contribuţia comunităţilor de migranţi la elaborarea dosarului de candidatură a
Timişoarei
-

Participarea grupului local pe probleme de migranţie din Timişoara

-

Discuţii facilitate
19:00 – 19:30 – Probleme cu care se confruntă migranţi în Timişoara şi generarea de posibile

soluţii
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Gustare de seară și discuții informale între participanți

La invitația transmisă de către Institutul Intercultural Timișoara, au răspuns pozitiv 20 de
persoane, reprezentând următoarele instituţii / organizaţii / comunităţi:













AidRom
Artist din India
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană
Centrul Cultural Româno-Arab
Continental Automotive
Institutul Intercultural Timişoara
Mediator intercultural comunitatea arabă
Mediator intercultural comunitatea indiană
Mediator intercultural pe comunitatea Africa de Vest
Membru Organizaţia Studenţilor Basarabeni
Refugiat
UNDP - United Nations Development Programm

Seminarul a fost deschis de Romina Matei, responsabil cu seminarii locale şi naţionale, care a
mulțumit celor prezenți și a prezentat proiectul, precum și mecanismul de consultare instituit cu
comunitățile de migranți prin seminariile locale și naționale. A urmat o sesiune de prezentare a
persoanelor din sală, apoi Marcel Bajka a prezentat agenda, pe care se regăseau: prezentarea
conceptului de capitală europeană a culturii; contribuţii din partea comunităţilor de migranţi la dosarul
de candidatură a oraşului Timişoara; probleme cu care se confruntă migranţii în Timişoara şi generarea
de posibile soluţii - discuţii facilitate.
La începutul întâlnirii, Teodora Borghoff din partea Asociaţiei Timişoara - Capitală Culturală
Europeană 2021 a prezentat şi spaţiul de întâlnire. Spaţiul de întâlnire fiind Ambasada Plai. Acest loc
este creat în cadrul unui proiect de anteprenoriat social “Sprijin Integrat Structurilor de Economie
Socială” . Spaţiul se doreşte a fi unul care să încurajeze colaborarea între organizații, bresle, meserii,
pasiuni, oameni - un spațiu care să acționeze ca și locație-resursă pentru muncă, ședințe și evenimente,
o atmosferă care să stârnească și să hrănească creativitatea și inițiativa, cu o doză mare de curaj și
optimism, dar sustenibile cu realism și responsabilitate. Ambasada este un spaţiu care facilitează
dialogul intercultural şi oferă un mediu propice cooperării intersectoriale.
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În urma prezentărilor, reprezentanţii Asociaţiei Timişoara - Capitală Culturală Europeană 2021
au făcut o sumară prezentare a conceptului de Capitală Europeană 2021. Următorul punct în agendă a
fost colectarea sugestilor venite din partea reprezentanţilor comunităţilor de migranţi referitoare la
ideile şi nevoilor lor care să fie incluse în cadrul dosarul de candidatură pentru Timişoara – Capitală
Europeană a Culturii 2021.
Călin Rus, directorul IIT şi Specialist metodologie de consultare, comunicare şi formare în cadrul
proiectului Migrant în România Interculturală, a subliniat importanţa unei astfel de consultări şi impactul
pozitiv pe care acest proces îl poate genera pe viitor. Pe de-o parte contribuţiile venite din partea
comunităţilor de migranţi sunt foarte valoroase şi aduc un plus valoare dosarului de candidatură, iar
implicarea tuturor cetăţenilor unui oraş generează un simţ de respnsabilitate şi de implicare şi din
partea comunităţilor de migranţi.
Ultima parte a dezbaterii s-a referit al diferite probleme cu care se confruntă la nivel local
membrii comunităților de migranți. A fost semnalată importanța realizării de diferite acţiuni care să
promoveze diferitele culturi existente în Timişoara, de la minorităţile naţionale la noile categorii de
migranţi. S-a subliniat importanţa implicării tuturor membrilor comunităţilor şi crearea unui cadru care
să faciliteze interacţiunea dintre diferitele culturii existente în Timişoara.
Pentru echipa mediatorilor interculturali a fost foarte important să participe în această întâlnire,
deoarece în acest fel nevoile membrilor comunităţilor de migranţi care trăiesc în Timişoara vor fi luate în
considerare în cadrul dosarului de candidatură, Timişoara, Capitală Europeană Culturală 2021.
.
Raport întocmit de Romina Matei, responsabil seminarii locale şi naţionale proiect „Migrant în
România interculturală” și Călin Rus, responsabil metodologie de consultare și comunicare, director IIT
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