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București, 14 decembrie 2015                 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Cu ajutorul Fundației ICAR, 19 refugiați au primit ajutoare financiare de urgență 
 
 

În această dimineață, cu ajutorul Fundației ICAR, 19 refugiați din Centrul de Cazare și 

Proceduri pentru Solicitanții de Azil din București au primit sprijin financiar de urgență de la 

statul român. Cei 19 refugiați au fost subiectul a șase dosare sociale – trei familii și trei 

persoane singure, pentru fiecare dintre cele șase cazuri fiind acordat un ajutor de 500 de lei 

anual. Ajutoarele au fost distribuite în cadrul unui eveniment găzduit de Primaria Sectorului 

2, la Complexul de servicii sociale Sf. Pantelimon.  

 

Obținerea acestor ajutoare, atât de importante în prag de iarnă, a fost posibilă datorită 

implicării Fundației ICAR în procesul de alcătuire și depunere a celor șase dosare (strângerea 

documentelor justificative, redactarea cererilor în limba română și traducerea informațiilor 

necesare), prin consilierul social din proiectul „ICAR – Centru de Resurse și Servicii pentru 

Migranți”. 

La începutul anului, Fundația ICAR a mai reușit obținerea unui ajutor financiar de urgență 

pentru o familie monoparentală de solicitanți de azil și pentru două familii monoparentale de 

refugiați, ambele din centrul de cazare amintit. 

http://migrant.icarfoundation.ro/ro/
http://migrant.icarfoundation.ro/ro/
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Succesul eforturilor fundației este cu atât mai important, cu cât demersurile pentru obținerea 

acestor ajutoare sunt mult îngreunate de lipsa documentelor necesare pentru întocmirea 

dosarelor. Familiile monoparentale de refugiați sau solicitanți de azil care ajung în România 

din zone de conflict nu pot beneficia de ajutorul de alocație pentru susținerea familiei, 

conform legii nr. 277/2010, deoarece nu pot prezenta acte doveditoare privind componența 

familiei din țara de origine (certificate de căsătorie, decizie de încredințare a copilului etc.). 

Proiectul „ICAR – Centru de Resurse si Servicii pentru Migranți”, este finanțat prin 

granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, și este derulat de Fundația 

ICAR, în parteneriat cu organizația norvegiană RVTS Vest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse: 

http://migrant.icarfoundation.ro 

http://www.icarfoundation.ro 

http://www.rvtsvest.no 
 

Ne găsiți și pe Twitter și Facebook.  

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. 
Conținul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. 
 

 

Prin proiectul ”ICAR-Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți” Fundația ICAR își propune să răspundă nevoii 

neacoperite la nivel public sau privat de servicii sociale și de bază adaptate pentru migranți (solicitanți de azil, 

refugiați, resortisanți țări terțe etc.), un grup în continuă creștere de persoane vulnerabile. 

Cu sprijinul și expertiza partenerului RVTS Vest, centru regional de resurse în migrație și sănătate în Norvegia, ICAR 

va urmări, pe de o parte, creșterea calității și accesibilității serviciilor oferite pentru migranți vulnerabili (peste 250 

beneficiari /24 luni de proiect) și pe de alta, dezvoltarea sa strategică drept centru național de resurse în materie de 

migrație și sănătate. 

Prin acțiuni comune de advocacy și vizibilitate, alte rezultate ale proiectului - cum ar fi  includerea problematicii 

azilului, migrației și sănătății pe agenda publică, crearea de parteneriate intra și intersectoriale, promovarea valorilor 

democratice, a unei societăți tolerante și incluzive, deschisă spre diversitate și multiculturalitate, vor contribui la 

consolidarea relațiilor româno-norvegiene pe o temă de mare actualitate, migrația. 

http://migrant.icarfoundation.ro/
http://www.icarfoundation.ro/
http://www.rvtsvest.no/
https://twitter.com/ICARfoundation
https://www.facebook.com/icarfoundation?ref=hl
http://www.eeagrants.org/

