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Fundația ICAR anunță finalul proiectului ”Contribuție la standardul de viață al solicitanților de azil din 

România”, ce a fost implementat în perioada mai – iunie 2015. Scopul acestui proiect a fost acela de a 

îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care se văd nevoite să-și părăsească țara pentru a-și salva viețile și 

ajung pe teritoriul României. 

 

Proiectul a fost finanțat prin Programul General “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii 

Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Schengen, ca Autoritate 

Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. 

 

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de solicitanții de azil din București, Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuta 

Mare și Timișoara, ce locuiesc în centrele regionale de cazare și proceduri, precum și de aceia dintre ei care 

locuiesc în afara acestor centre. O atenție specială în cadrul proiectului a fost acordată persoanelor vulnerabile din 

rândul solicitanților de azil: minorii neînsoțiți, familiile monoparentale, persoanele vârstnice, bolnavii cronici sau cu 

boli incurabile, persoane cu dizabilități, victime ale torturii și ale altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 

degradante, victime ale traumelor sau violențelor severe. 

 

Principalele activități ale proiectului au constat în selecția, achiziția și alcătuirea de pachete cu produse de bază 

pentru grupul țintă, asistența materială specifică (distribuirea pachetelor) către solicitanții de azil din București, 
Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara, promovarea și asigurarea vizibilității proiectului. 

Rezultatele atinse în urma celor două luni de proiect: 

− au fost selectate și achizitionate produse pentru alcătuirea a 245 de pachete cu ajutoare materiale. 

− cele 245 de pachete – de instalare, de bază și de transfer – au fost distribuite in totalitate.  

− 174 de solicitanti de azil din cele 6 Centre de Cazare și Proceduri din București și din tara – Galați, Giurgiu, 

Timișoara, Șomcuta Mare și Rădăuți - au primit pachete cu ajutoare materiale. 

 

 

 

*** *** *** 
 

Fundația ICAR este prima și singura organizație din România care realizează un program complex de reabilitare ce se adresează 
victimelor încălcărilor grave ale drepturilor omului. ICAR este o organizație care acordă 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 indelungată în lucrul cu persoane  
traumatizate, în acordarea de servicii adaptate cultural, atât pentru adulți, cât și pentru copii. 


