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Comunicat de presă 
 

 

Fundaţia ICAR anunţă, pentru perioada următoare, lansarea proiectului ”Contribuție la standardul de 
viață al solicitanților de azil din România”, nr. ref. ERF/13.05 - 02.01 
 
Proiectul este finanţat prin Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al 
Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Schengen, ca 
Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. 
 
Fundația ICAR va implementa proiectul prin intermediul echipei sale (formate din: expert achiziții, lucrători 
sociali în centrele de primire ale IGI, responsabil financiar și coordonator de proiect), în perioada mai 2015 și 
iunie 2015.  
 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii solicitanţilor de azil prin 
acordarea unei asistențe materiale adaptate nevoilor lor. 
 
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de solicitanţii de azil (definiţi conform art. 2 b din legea nr. 122/2006 
şi art. 6 c din Decizia 573/2007/CE) din Bucureşti, Galaţi, Giurgiu, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, ce locuiesc 
în centrele regionale de cazare şi proceduri, precum şi de aceia dintre ei care locuiesc în afara acestor centre. 
O atenție specială în cadrul proiectului se va acorda persoanelor vulnerabile din rândul solicitanților de azil 
deja identificaţi de către autoritaţile responsabile de la nivelul centrelor IGI sau de către organizaţiile 
neguvernamentale care își desfășoara activitatea în aceste centre. Din aceasta categorie enumerăm: minorii 
neînsoţiţi, familiile monoparentale, persoanele vârstnice, bolnavii cronici sau cu boli incurabile, persoane cu 
dizabilităţi, victime ale torturii şi ale altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, victime ale 
traumelor sau violenţelor severe. 
 
Principalele activități ale proiectului constau în selecția, achiziția și alcătuirea de pachete cu produse de bază 
pentru grupul țintă, asistență materială specifică (distribuirea pachetelor) către solicitanții de azil din Bucureşti, 
Galaţi, Giurgiu, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, promovarea și asigurarea vizibilității proiectului. 
 
Prin activitățile propuse de asistență socială și sprijin material direct pentru grupul țintă, proiectul răspunde 

obiectivului Acțiunii 2 – Asistență socială pentru solicitanții de azil din România din cadrul Programul 

anual 2013 al Fondului European pentru Refugiați, care urmărește ”asigurarea asistenței sociale necesare 

solicitanților de azil, cu accent deosebit pe nevoile specifice ale cazurilor vulnerabile”. 

Astfel, în perioada de desfășurare a proiectului, solicitanților de azil de pe teritoriul României le vor fi asigurate: 
pachete de instalare la momentul depunerii cererii de azil, pachete de asistență materială pentru acoperirea 
nevoilor de bază, precum și pachete de alimente pentru solicitanți de azil pe parcursul transferării între Centrele 
IGI.  
 

Fundația ICAR este o organizație care oferă de peste 20 de ani asistență specializată (medicală, psihologică, socială, juridică) 

persoanelor vulnerabile, cetățeni români sau străini (solicitanți de azil, refugiați, migranți). Echipa multidisciplinară a Fundației 

ICAR cuprinde specialiști cu înaltă pregătire și experiență îndelungată în lucrul cu persoane traumatizate, în acordarea de servicii 

adaptate cultural, atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

Pentru contact: Fundatia ICAR, Bd. Unirii nr. 70, bl.J5m 030836, sector 3, Bucuresti 

Tel: +40 21 321 22 21, +40 21 327 54 74; e-mail: icar@icarfoundation.ro , www.icarfoundation.ro 


