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Introducere

MISIUNEA
Fundației ICAR
este de a acorda
servicii gratuite
pentru
grupuri
vulnerabile,

Fundaţia ICAR este o
organizaţie
nonguvernamentală,
nonprofit, înfiinţată în anul
1992
de
către
dr.
Camelia
Doru,
cu
sprijinul a 19 membri
onorifici. În cei 23 de ani
de activitate, organizația
s-a dezvoltat permanent,
găsind mereu resurse
pentru
a
veni
în
întâmpinarea
nevoilor
identificate în rândul
celor pe care și-a propus

să îi sprijine. Dacă la
înființare, Fundația ICAR
însemna, practic, un
singur om, acum are o
rețea de șase puncte de
lucru în țară, peste 25 de
colaboratori - specialiști
din domeniile medicină,
psihoterapie, psihologie,
asistență socială și juridic
peste
30
de
parteneriate strategice,
din care 20 cu organizații
internaționale
precum
CVT
Minneapolis,

Consiliul Italian pentru
Refugiaţi sau Asociaţia
Germană a Centrelor
pentru
Refugiaţi
şi
Victime
ale
Torturii
(BAFF) și a coordonat și
implementat peste 20 de
proiecte și programe cu
finanțare internă sau
internațională pentru a-și
îndeplini cât mai eficient
misiunea.

persoane
marginalizate,

Scurt istoric

victime ale
încălcărilor

De la înregistrarea sa legală în anul Membrii de familie sunt de asemenea

flagrante ale
drepturilor omului,
contribuind astfel
la consolidarea
democrației.

1992, Fundația ICAR s-a axat pe
acordarea de asistenţă gratuită în
domeniile medical, psihologic, social şi
legal celor care, din motive de natură
politică, au cunoscut represiunea
regimurilor totalitare. Fundaţia ICAR
este prima şi unica organizaţie din
România care şi-a stabilit şi a
implementat un asemenea program. În
afara înfiinţării propriului centru din
Bucureşti (deschis în anul 1993),
Fundaţia ICAR a contribuit la apariţia
centrelor de reabilitare din Iaşi (deschis
în 1995) şi din Craiova (deschis în
1998). Programele de reabilitare sunt
oferite victimelor încălcărilor grave ale
drepturilor omului din România - cum
ar fi anchetarea, arestarea şi
condamnarea pe criterii politice, etnice
ori religioase, deportarea, exploatarea,
exterminarea în lagăre de concentrare,
tortura, tratamentele inumane ori
degradante.
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eligibili pentru a primi servicii. Începând
din anul 2002, Fundaţia ICAR și-a
extins grupul ţintă, incluzând refugiaţi
şi solicitanţi de azil, supravieţuitori ai
unor încălcări grave ale drepturilor
omului în ţările lor de origine. În acest
scop, au fost semnate protocoale de
colaborare cu autorităţile naţionale
competente - precum Inspectoratul
General
pentru
Imigrări,
Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi (UNHCR) şi cu alte instituţii şi
autorităţi locale. A fost deschis un birou
în cadrul Centrului de cazare şi
proceduri pentru solicitanţi de azil din
Bucureşti. Personalul de specialitate şi
voluntarii organizaţiei oferă sesiuni de
consiliere psihologică, sesiuni de
informare,
sesiuni
de
orientare
culturală şi diferite activităţi sociale
pentru solicitanţii de azil şi refugiaţii
aflaţi în Centru.
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Din 2009, a început o cooperare strânsă cu Asociația „21 Decembrie 1989”,
în vederea dezvoltării unor programe pentru victimele abuzurilor grave ale
statului român din perioada revoluţiei - din 1989 şi imediat după, perioada în
care au avut loc diversiuni și provocări, încercări de înlăturare a opoziției
politice şi instalare a unui regim doar „cosmetizat” democratic.
Din anul 2010, Fundaţia ICAR a deschis puncte de lucru în toate Centrele
regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţi de azil ale Inspectoratului
General pentru Imigrări: Galaţi, Rădăuţi, Timişoara, Şomcuta Mare și, din
2012, Giurgiu. Extinderea geografică a fost posibilă datorită proiectului
„Asistenţă socială şi psihologică specializată pentru solicitanţii de azil din
România”, număr de referinţă ERF/09.01/02.01, finanţat prin Programul
general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” - Fondul European
pentru Refugiaţi. Ulterior, serviciile au putut fi oferite datorită eforturilor
Fundației ICAR de a atrage finanțări internaționale.
În anul 2015, Fundația ICAR a continuat implementarea proiectelor dedicate
migranților: ”ICAR - Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți”, finanțat
prin Fondul ONG al granturilor Spaţiului Economic European și „iCARE 2 Dezvoltarea serviciilor interdisciplinare de asistență și îngrijiri pentru români
și migranți”, finanțat de Comisia Europeană.

Obiective


Asigurarea recunoaşterii şi recunoştinţei faţă de supravieţuitorii gravelor
încălcări ale drepturilor omului, pentru atitudinea şi comportamentul lor în
apărarea democraţiei, justiţiei şi libertăţii, prin crearea unor servicii
integrate de reabilitare şi facilitarea accesului la astfel de servicii.



Promovarea drepturilor victimelor şi familiilor acestora la reabilitare
medicală şi psihologică, la reparaţii morale, legale şi sociale, inclusiv la
compensaţii financiare.



Contribuţia la standardul de viaţă al victimelor primare şi secundare ale
violărilor grave ale drepturilor omului, din România, refugiaţilor şi
solicitanţilor de azil, prin acordarea de servicii de reabilitare integrată
(medicale, psiho-sociale si juridice).



Sprijinirea activităţilor de prevenire a încălcărilor grave ale drepturilor
omului şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecinţele lor.
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Servicii/Programe
Servicii Medicale
Primele servicii oferite de Fundația ICAR la înființarea sa au fost cele medicale. Asistența
medicală oferită în prezent de ICAR pentru grupurile sale de interes include atât servicii de
medicină generală, cât și de medicină de specialitate: fizioterapie, kinetoterapie, psihiatrie,
cardiologie și medicină internă, urologie, terapia durerii (acupunctură) și investigații de laborator.
Pentru specialități medicale care nu sunt disponibile la centrele sale, ICAR face trimiteri către
medicii din rețeaua sa de colaboratori.
Beneficiarii serviciilor medicale oferite de Fundația ICAR sunt cetățeni români, victime ale violărilor
grave ale drepturilor omului în România, refugiați și solicitanți de azil persecutați în țările lor de
origine, de unde au venit pentru a-și găsi adăpost și siguranță, ca și alte grupuri de migranți, cum
ar fi cetățenii străini din afara Uniunii Europene. Tipul și frecvența acordării serviciilor depind de
nevoile individuale ale beneficiarilor, evaluate și reevaluate constant, astfel încât să corespundă
cât mai fidel evoluției acestora. În 2015 au fost efectuate consultații generale și de specialitate în
cabinetele proprii ale ICAR și prin trimiterea beneficiarilor către medici colaboratori.

Servicii externe
Pentru beneficiarii vârstnici a căror mobilitate
este redusă, se organizează vizite la domiciliu.
Contactul cu membrii de familie sau cu cei care
le oferă îngrijiri la domiciliu este important,
pentru că oferă orientare și sprijin în modul de
aplicare a tratamentelor, de urmărire a acestora,
cât și de desfășurare a activităților zilnice ale
persoanei aflate sub tratament. Îmbunătățirea

îngrijirilor oferite acestora are impact pozitiv
asupra stării de sănătate a beneficiarilor,
menținând, în același timp, o legătură a
acestora cu exteriorul, cu persoane ușor de
alertat în caz de criză sau urgență. Vizitele la
domiciliu pentru pacienții cu boli aflate în stadii
terminale reprezintă un factor important de
susținere morală și profesională a familiilor

Program de informații despre sănătate/profilaxie pentru migranți
De-a lungul anilor, specialiști ai Fundației ICAR derulează programe de informare special gândite
pentru grupul țintă. Pentru diferite categorii de migranți aflați pe teritoriul României, sunt extrem
de importante informațiile elementare despre un stil de viață sănătos, despre o alimentaţie
echilibrată, despre un mediu curat. Noțiuni de igienă personală, precum și standarde de igienă în
colectivități închise, ca de pildă cele din centrele de cazare, sunt la fel de necesare.
Menținerea unei stări de sănătate satisfăcătoare aduce încredere, respect de sine și contribuie
chiar la integrare (ex. obținerea unui loc de muncă, a unei promovări etc). Sesiunile dedicate
igienei personale, planificării familiale, prevenirii unor boli infecțioase, controalelor periodice
pentru depistarea precoce a unor maladii - toate sunt prezentate într-o formă simplă și
accesibilă.
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Servicii Psihologice
Starea de sănătate mintală a pacienţilor cu traume în antecedentele
personale este evaluată, în primă
instanţă, de către medicii generalişti,
dar acest lucru poate fi făcut şi de alţi
membri ai echipei ce pot recomanda
evaluarea victimelor şi asistenţă psiho
-farmacologică
şi/sau
psihoterapeutică din partea psihiatrilor şi/
sau a psihologilor fundaţiei. Consilierii
ICAR care își desfășoară activitatea
în centrele de cazare și proceduri

pentru solicitanții de azil ale
Inspectoratului
General
pentru
Imigrări (IGI) oferă şedinţe de
consiliere psiho-socială şi efectuează
monitorizări
şi
evaluări
ale
necesităţilor medicale ale persoanelor
cazate în centre. Pe parcursul anului
2015, specialiștii ICAR au acționat în
toate centrele IGI din țară: București,
Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuta
Mare şi Timișoara.

Evaluarea consecințelor traumatice generate de violențele din
perioada 1990 - 1999
Programul a fost conceput pentru a investiga consecințele pe care le-au avut
evenimentele de o violență extremă asupra persoanelor participanți direcți
sau membri ai familiilor acestora - care s-au opus revenirii la putere a
comuniștilor după 1989 (până în 1999). Victimele acestor confruntări au fost
în mod repetat arestate, torturate, un număr neprecizat încă dintre ele
pierzându-și viața în circumstanțe neclare. Luptele, care au îmbrăcat forma
unor confruntări între grupuri de civili (mineriadele), au fost provocate și
încurajate în scopul slăbirii/înlăturării opoziției politice. Peste 120 de victime
ale acestor lupte, din rândul participanților direcți și ai urmașilor acestora, au
fost identificate și supuse unei evaluări a consecințelor traumatice, pentru a
se stabili dacă și în ce măsură este nevoie de intervenție terapeutică.
Evaluările medicale au fost incluse în dosarele depuse la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului de la Strasburg, de către Asociaţia „21 Decembrie
1989”.
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Există trei dosare (cu 184 aplicanţi) asupra cărora au fost emise decizii definitive de către CEDO în
2015:
1. AFFAIRE ACATRINEI ET AUTRES c. ROUMANIE
2. AFFAIRE BOȘNIGEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
3. AFFAIRE ALECU ET AUTRES c. ROUMANIE
Pentru cazurile de evaluări a consecinţelor traumatice, în motivaţia deciziei, juriul a inclus citate din certificatele medicale şi psihologice ale Fundaţiei ICAR, demonstrând valoarea acestor documente pentru
Curte.

Supervizare și intervizare
Pentru personalul care lucrează cu victime - cetăţeni străini sau români - în centrele de cazare ori la
sediile centrelor de reabilitare din București și Craiova, au fost organizate întâlniri periodice, individuale
și de grup, conduse de psihologul coordonator, atât la centre, cât și online, pentru a se asigura calitatea
serviciilor oferite de ICAR beneficiarilor săi.

Asistență Socială
Serviciile de reabilitare socială includ evaluări ale
nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri
sociale, consiliere, participarea beneficiarilor la
evenimente sociale etc., al căror scop este acela
de a crea rețele de suport pentru prevenirea
marginalizării și stigmatizării acestora, contribuind
astfel semnificativ la integrarea lor. Printre
activitățile derulate în 2015 se numără: organizarea
de ședințe de consiliere cu beneficiarii, acordarea
de servicii de asistență socială, organizarea de
activități educaționale și orientare culturală, de
activități recreaționale și ocazionate de diverse

sărbători cu participarea refugiaților și solicitanților
de azil din București, Galați, Giurgiu, Rădăuți,
Șomcuta
Mare
și
Timișoara.
Activităţi
asemănătoare au fost organizate cu ocazia altor
tradiţii sau zile speciale: Halloween, Crăciun, 1 - 8
Martie, Paște, 1 Decembrie - Ziua Națională a
României, 10 Decembrie - Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului. De o mare popularitate s-au
bucurat vizitele la muzee, la grădina botanică, la
locuri cu relevanță istorică, evenimentele sportive
ori culinare multiculturale.

Clubul seniorilor
De mulţi ani, Fundația ICAR derulează, la sediul
său, un program de profilaxie care, prin
organizarea de întâlniri periodice sau ad-hoc ale
beneficiarilor vârstnici cu antecedente traumatice,
urmărește să detecteze la seniori modificări
cognitive, cum ar fi: slăbirea memoriei, atenției,

deteriorarea capacității de concentrare, a abilității
de a efectua anumite activități fizice, etc. Prin acest
program de identificare cât mai timpurie a
declinului
cognitiv,
a
apariției
bolilor
neurodegenerative, se stabilesc - împreună cu
familia beneficiarului - măsurile de urmat.
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Servicii Juridice
Consiliere juridică
Pentru beneficiarii români, Fundația ICAR oferă servicii de consiliere juridică
privind reglementările legislative în domeniul drepturilor civile, precum şi în
cadrul legislaţiei interne dedicate persoanelor persecutate în timpul regimului
comunist, supuse deportării, muncii forţate sau închise în lagărele de
exterminare.
Printre subiectele de interes se numără:
 schimbările din dreptul intern care au consecinţe asupra bunăstării fizice

şi psihologice, asistenţei sociale şi situaţiei financiare - facilităţi fiscale,
obligaţii, proceduri administrative menite să restabilească dreptatea şi să
ofere despăgubiri.

 informaţii privitoare la progresul pentru Ziua Comemorării Victimelor

Comunismului, înfiinţarea Muzeului Comunismului în Bucureşti şi în
închisoarea de la Râmnicu-Sărat.

 mecanisme internaţionale universale de protecţie a drepturilor omului (de

exemplu: principii de bază şi orientări privind dreptul la remediu şi despăgubiri).

Beneficiarii din rândul solicitanților de azil sau refugiaților prezintă, în general,
un nivel scăzut de cunoaștere a procedurilor de azil sau a drepturilor pe care
le au, situație creată în special de barierele de comunicare, cum ar fi
necunoașterea limbii române, lipsa accesului la informații, etc. Specialiştii
ICAR s-au ocupat de traducerea unor materiale informative cu conținut juridic
în limbile vorbite de beneficiari, ceea ce a contribuit substanțial la
îmbunătățirea situației acestora. În plus, consilierii juridici ai ICAR
organizează, în centrele de cazare pentru solicitanți de azil din București și
Giurgiu, ședințe periodice de informare și consiliere juridică.
Principalele activităţi
juridică sunt:






consiliere  consiliere legală privitoare la
diferitele beneficii acordate familiilor
mono-parentale;
consultanţă adecvată privitoare la
 recomandări pentru evaluări psiholegea azilului în România;
logice specializate în scopul documentării sechelelor de tortură, neceinformaţii şi proceduri privind
sare fazei judiciare din procedura
acordarea ajutorului financiar;
de azil;
informare
privind
drepturile
migranţilor legate de procedura de  orice alte informaţii privitoare la
procesul de integrare, cetăţenie,
azil în fazele administrativă şi
legea educaţiei, piaţa muncii, mejudiciară;
diul de afaceri, sistemul de
sănătate, salariul minim, sistemul
procedura Dublin;
bancar, etc.
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Litigație strategică
În cursul anului 2015, Fundația ICAR a continuat să implementeze acțiuni de litigație strategică, cu
scopul de a testa capacitatea sistemului judiciar românesc de a implementa legislaţia naţională şi
internaţională privind despăgubirile ce trebuie acordate pentru încălcarea gravă a drepturilor omului.
Odată cu publicarea unei liste scurte a torţionarilor de către Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a apărut o nouă oportunitate pentru acţiuni de litigaţie
strategică. Astfel, cererea Fundaţiei ICAR de constituire în parte civilă în cazul torţionarului Ion Ficior a
fost acceptată.

Sper ca aceste cazuri să fie doar un început, pentru că ei [torționarii] sunt ultimele unelte ale sistemului care a gândit o strategie și politici de represiune care au fost implementate. Mă interesează
să ajungem la vârful piramidei, pentru că acolo a
fost un laborator al crimei care trebuie decriptat și,
în egală măsură, pedepsit.
Dr. Camelia Doru,
Fondatoarea și Președinta Fundația ICAR

Certificare medicală
În 2015, ICAR a emis certificate de evaluare
medicală (somatice şi psihiatrice sau psihologice)
care au constatat consecinţe fizice şi psihice ale
torturii şi altor pedepse ori ale tratamentelor
inumane şi degradante la care au fost supuşi
solicitanţii de azil în ţara lor de origine. Examinările
medicale au fost solicitate de către avocaţii
solicitanţilor de azil, alte ONG-uri sau, în unele
cazuri, chiar de instanţele de judecată. Rapoartele
furnizate de experții Fundației ICAR au fost apoi
utilizate ca mijloace de probă în sprijinul procedurii

în instanță a solicitanţilor de azil. Unii solicitanți de
azil din centrele de cazare din țară selectați de
specialiștii ICAR au venit la Bucureşti pentru a urma evaluările medicale/investigaţiile necesare şi
pentru a obţine certificate. Victimele Revoluţiei din
1989 au continuat să solicite certificate medicale
de la specialiştii ICAR, care să fie incluse ca documente probatorii în dosarele depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
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Modul î n care o socie-

Profilul beneficiarilor

tate integrează migranț ii
poate fi măsurat cu diverse instrumente, care
de care mai sofisticate.
Uneori, această evaluare vine de unde te
astepti mai puț in, cu o
imbatabilă credibilitate
și acurateț e: de la copii.
Unul din colegii pe care
i-am î ntâlnit î n Bergen,
ne-a povestit că,
î ntrebându-l pe Bjorg,
fiul său, de unde este
prietenul său din clasă,
Muhammad, a primit un
răspuns prompt: «din
Bergen». Norvegieni
sunt și Bjorg, băiatul
blond, cu ochi albaștri,

În cursul anului 2015, Fundația ICAR a oferit servicii victimelor regimului
comunist din România, solicitanților de azil și refugiaților veniți în România
pentru a scăpa de regimuri represive din țările lor de origine, precum și
cetățenilor străini vulnerabili veniți din afara spațiului comunitar pentru
reunificarea familiilor, pentru studii, muncă sau alte activități.
În 2015, țările din care au venit cei mai mulți solicitanți de azil și refugiați
asistați de ICAR au fost: Siria, Afganistan, Irak, Etiopia. Cei mai mulţi
imigranţi din state terţe care au beneficiat de serviciile fundaţiei în 2015 au
venit din Siria, Irak, Iordania, Turcia şi Palestina.

și Muhammad, prietenul
său cu ochi negri și
piele măslinie. Acest
episod spune foarte
mult despre ce se
î ntâmplă î ntr-o ț ară care
face eforturi serioase de
integrare a migranț ilor și
despre schimbarea
mentalităț ii de la o generaț ie la alta. E evident
că fiul de 10 ani și-a
devansat tatăl, demonstrând că integrarea
migranț ilor este posibilă.
Dr. Camelia Doru
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Proiecte finalizate sau în derulare:
„The Path to Reconciliation”
(1 aprilie 2015 - 31 martie 2017)
Proiectul, implementat în parteneriat cu
organizații din Austria (Omega), Germania
(Exilio), Slovenia (Slovene Philantrophy) şi
Croaţia (RCT Zagreb) şi finanțat de Comisia
Europeană, îşi propune să creeze un sistem
multiprofesional care să ajute victimele torturii să
îşi reia rolul de membrii activi ai comunităţii.
Scopul acestui demers este acela de a asista
multidisciplinar 30 de victime ale torturii în
România.

„Contribuție la standardul de viață al vulnerabile din rândul solicitanţilor de azil. Au fost
solicitanților de azil din România” (mai - iunie selectate şi achiziţionate produse pentru alcătuirea
2015) Acest proiect a avut ca scop îmbunătăţirea a 245 de pachete cu ajutoare materiale, acestea
calităţii vieţii solicitanţilor de azil care locuiesc în fiind distribuite în totalitate. 174 solicitanţi de azil
centrele de cazare IGI, cât şi în afara acestora, o din cele 6 centre de cazare IGI au primit pachete
atenţie deosebită acordându-se persoanelor cu mâncare, haine, articole de igienă, etc., conform
cu vârsta şi genul fiecăruia.

„ICAR - Centru de Resurse și Servicii pentru Expertiza partenerilor RVTS Vest a facilitat
Migranți” (1 mai 2015 - 30 aprilie 2016) Finanţat transferul experienţei norvegiene în această zonă,
din granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondul
ONG în România, proiectul (derulat în parteneriat
cu Centrul de Resurse RVTS Vest din Bergen, Norvegia) și-a propus să răspundă nevoii neacoperite
de servicii sociale pentru diferite categorii de străini
(solicitanți de azil, persoane cu o formă de
protecție, resortisanți țări terțe, străini aflați în
custodie publică, etc.), cu atenție specială pentru
persoanele vulnerabile din rândul acestora.

a crescut calitatea serviciilor oferite migranţilor
vulnerabili şi a ajutat la dezvoltarea Fundaţiei ICAR
într-un centru naţional de resurse şi servicii pentru
migranţi. Proiectul a intenţionat să plaseze pe
agenda publică subiecte legate de azil, migraţie şi
sănătate şi să promoveze diversitatea şi
multiculturalismul ca valori democratice care
contribuie la incluziunea socială şi creşterea
toleranţei.

„iCARE2
Dezvoltarea
serviciilor
interdisciplinare de asistenţă şi îngrijiri pentru
români şi migranţi” (1 octombrie 2014 - 31
martie 2016) Finanţat de către DG HOME - 
Comisia Europeană, a reprezentat continuarea
proiectului „Asistenţă şi îngrijire interdisciplinară
pentru români şi migranţi”, implementat anterior. 
Proiectul și-a propus:
 să contribuie la scăderea gradului de
vulnerabilitate și marginalizare a victimelor
torturii aflate în România prin consolidarea
celor șase puncte de lucru ICAR din centrele de
cazare pentru solicitanții de azil ale
Inspectoratului General pentru Imigrări;
 să asigure accesul victimelor torturii provenite
din rândul solicitanților de azil, refugiaților și
foștilor
deținuți
politici
la
servicii

multidisciplinare ce includ tratament fizic și
psihic, consiliere psihologică, servicii de
asistență socială și asistență juridică;
să crească nivelul calităţii serviciilor de
reabilitare prin dezvoltarea profesională a
specialiştilor români;
să implice centrele de reabilitare din România
la rețeaua internațională a centrelor de
reabilitare prin participarea la schimburi de
bune practici între specialiști cu privire la
existența și nevoile speciale ale victimelor
torturii, tratamentelor inumane sau degradante
aplicate deținuților politici români din București
și Craiova, solicitanților de azil și refugiaților din
centrele de cazare și proceduri din țară.
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Cercetare aplicată
În cadrul ultimelor două proiecte menționate anterior au existat şi componente de
cercetare care s-au bucurat de contribuţie internaţională (experţi din Marea Britanie
și Danemarca). Rezultatele vor fi publicate în reviste de specialitate.

„Armonizarea standardelor de formare profesională în domeniul intervenției
în psiho-traumă prin cooperare elvețiano-română” (9 ianuarie 2015 - 8
ianuarie 2017)
Scopul proiectului, implementat în parteneriat cu Asociația Pluriels din Geneva, este
acela de a răspunde disparităților existente în expertiza specialiștilor români în
sănătate mintală ce lucrează cu grupuri vulnerabile și traumatizate, precum și
accesului lor limitat la programe de formare profesională specifice, practice și țintite
în România. ICAR va fi acreditat ca centru de formare pentru specialişti (de către
Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Medicilor din România) şi va intra în
circuitul de formare profesională a respectivelor categorii profesionale.
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„SALUT - Suntem acasă în locul unde trăim” (1 iulie 2015 - 29 februarie 2016)
Proiectul a fost finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România şi
implementat de Fundaţia ICAR în parteneriat cu Muzeul Național al Ţăranului Român.
Proiectul și-a propus să promoveze valorile democratice şi să contribuie la creşterea toleranţei în
societatea românească, prin creşterea deschiderii faţă de migranţi şi integrarea acestora. Proiectul a
fost conceput să vină în completarea serviciilor existente ale Fundaţiei, răspunzând nevoii migranților
de a se integra în societatea unde trăiesc acum, în țara care le-a devenit acasă. Acest proiect a avut
un puternic accent cultural: proiecții de filme artistice și documentare cu și despre migranți, un
concurs mass-media cu tematică privind migranții, un târg multicultural, pentru a familiariza publicul
român cu tradițiile diverselor comunități de străini care trăiesc printre noi, ateliere concepute pentru ca
publicul autohton să înțeleagă mai bine obiceiurile și valorile migranților. Aceste activităţi au fost
menite să crească vizibilitatea migranţilor, să le îmbunătăţească imaginea în faţa publicului larg şi să
crească interesul mass-mediei faţă de azil şi migraţie.

RAPORT ANUAL 2015

PAGINA 12

Evenimente naţionale
Conferința „Modele nordice de
servicii medicale acordate
imigranţilor”:
24 aprilie 2015, Bucureşti eveniment organizat de Fundaţia
ICAR în cadrul proiectului „ICAR Centru de Resurse și Servicii
pentru Migranți”, prin care s-au
trasat modelele de bună practică
pentru
servicii
dedicate
migranţilor din Norvegia şi
Danemarca.

Sesiuni de formare profesională
pentru specialiști în sănătate,
susținute de experți internaționali
(Danemarca, Norvegia, Elveția, etc.)
între 22-23 aprilie, 8-9 iunie, 25-26
iunie, 22-24 iulie, 15-16 septembrie
2015.

Sesiunile de formare profesională au
avut
în
vedere
îmbunătăţirea
cunoştiinţelor medicilor, psihologilor
și personalului social din cadrul
Fundaţiei ICAR, în vederea oferirii
unor servicii de calitate beneficiarilor.

Lucrul cu copiii şi familiile care au fost în trecut Sănătatea migranţilor. Tehnici de bază pentru
refugiaţi. Intervenţii informate pentru traumă. specialiştii care lucrează cu migranţi: aprilie
Intervenţii informate culturale: aprilie 2015, 2015, Bucureşti, România. Trainer: Morten

Bucureşti, România. Trainer: Patrick O’Loughlin, Sodemann, profesor pe probleme de sănătate a
psiholog clinician, RVTS - Vest, Norvegia.
migranţilor la nivel global, Spitalul Universitar
Odense, Danemarca.

Lucrul cu supravieţuitorii torturii. Abordare
centrată pe sensibilitate culturală: aprilie 2015,
Bucureşti, România. Trainer: Rolf Vardal, consultant special, RVTS - Vest, Norvegia.

Identificarea persoanelor vulnerabile (supravieţuitori ai torturii) dintre
refugiaţi şi solicitanţi de azil. Recomandări şi ghid de comportament pentru
specialiştii care susţin interviuri cu migranţii vulnerabili. Suport psihologic
de urgenţă. Metode non-verbale de intervenţie psihologică: 10 iunie 2015,
Baza tratamentului
pentru populația
traumatizată este
reabilitarea, care
se constituie din
patru principii:
primul este
recunoașterea ceea ce ai trăit
este oribil, este
inuman, deci
trebuie
recunoscute
trauma și
suferințele. Al
doilea este
tratamentul medical,
psihologic, și orice
alt tratament
necesar. Al treilea
este o formă de
despăgubire și al
patrulea este
deschiderea spre
viitor. Toate
acestea sunt de
cele mai multe ori
blocate complet de
politica de
descurajare și
deturnare pe care
multe țări o aplică
celor care solicită
azil.
Dr. Laurent Subilia,
medic și psiholog,
Geneva

Bucureşti, România. Traineri: Dr. Laurent Subilia, psihoterapeut; Alfredo Camelo,
psiholog, Asociaţia Pluriels, Geneva, Elveţia.
Între 8-9 iunie 2015, specialiştii
elveţieni au susţinut o serie de
traininguri
pentru
specialiştii
în
sănătate mintală din cadrul Fundaţiei
ICAR. Aceştia din urmă au învăţat cum
să identifice persoanele vulnerabile/
traumatizate din rândul migranţilor

(refugiaţi, solicitanţi de azil, etc.), cum
să adapteze cadrul terapeutic, suportul
psihologic de urgenţă, metode nonverbale de intervenţie psihologică şi
psihoterapie sistemică.

Dr. Subilia interviu
acordat
postului TV
DIGI24

Sindromul de stres post-traumatic şi consecinţele sale: 25 iunie 2015,
Bucureşti, România. Trainer: Uwe Harlacher, psiholog şef, DIGNITY - Institutul
Danez Împotriva Torturii (training de dezvoltare profesională, cu participarea
reprezentanţilor Inspectoratului General pentru Imigrări).

Psihoterapia într-un cadrul intercultural - abordări practice. Psihotrauma într-un mediu multicultural: iulie 2015, București, România.
Trainer: Dr. Laurent Subilia, doctor și psihoterapeut, Elveția.
Între 22-24 iulie 2015, specialiștii elvețieni au susținut a doua serie de
traininguri pentru specialiștii în sănătate mintală din cadrul Fundației ICAR.
Aceștia din urmă au fost expuși abordării practice a elvețienilor în ceea ce
privește psiho-trauma într-un mediu multicultural, precum și în privința
aspectelor practice ale medierii interculturale.
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Lucrul cu interpreţii şi rolul acestora în facilitarea procesului terapeutic. Facilitarea şi medierea
interculturală: iulie 2015, Bucureşti, România. Trainer: Chakiba Marcolan, interpret şi mediator
intercultural, Elveţia
Partenerii elveţieni au susţinut cea de a treia sesiune de traininguri pentru specialiştii în sănătate
mintală din cadrul Fundaţiei ICAR. Acestea au inclus orientări privind formarea viitorilor profesioniști din
domeniul sănătății, care lucrează cu populaţia de migranţi/refugiaţi şi rolul interpreţilor.

ICAR devine membru în Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
Pe 2 octombrie 2015 a avut loc o
întâlnire între reprezentanţii Guvernului, autorităţile locale, ONG-urile
care activează în domeniul migraţiei
şi lucrează cu refugiaţi, reprezentanţi
ai comunităţilor străine şi ai massmediei, ocazie cu care s-a discutat
nevoia de colaborare între instituţiile
statului şi ONG-urile pentru integrarea refugiaţilor. Astfel, a luat naştere
Coaliţia Naţională pentru Integrarea
Refugiaţilor şi a fost elaborat un plan
de acţiune.

Fundaţia ICAR a devenit un membru activ al Coaliţiei în grupul de sănătate şi legislaţie,
promovând drepturile grupurilor vulnerabile şi schimbările legislative corespunzătoare din domeniu.

Nevoile de primire și integrare ale solicitanților de azil și refugiaților vulnerabili: 4 noiembrie
2015
Masa rotundă organizată în cadrul proiectului „The Path to reconciliation” a cuprins prezentări
referitoare la măsurile și responsabilitățile noi pentru autoritățile publice românești conform
modificărilor legislative în materie de azil, precum și discuții privind strategii de intervenție și
colaborare inter-instituțională și inter-sectorială. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale
(DGASMB, DGASPC, etc), cât şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Evenimente internaţionale
Vizite de studiu în Geneva, Elveția: 10-13 martie 2015 și 12-16 mai 2015
În cadrul vizitelor de studiu, membrii Fundaţiei au avut ocazia să se
familiarizeze cu sistemul de primire a refugiaţilor în Elveţia, serviciile şi
cazurile clinice ale partenerilor Pluriels, cât şi ale altor organizaţii
neguvernamentale din Elveţia. De asemenea, pe parcursul acestor vizite, a
avut loc un schimb de informaţii în legătură cu situaţia refugiaţilor în

Vizită de studiu în Norvegia: 23-27 martie 2015
În cadrul vizitei de studiu, membrii Fundaţiei au avut ocazia să vadă
serviciile oferite de partenerii RVTS-Vest, cât şi de către alte organizaţii
norvegiene, să înţeleagă dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în
sistemul norvegian şi cum funcţionează sistemul norvegian de integrare a
migranţilor.

United Nation - Voluntary Fund for Torture Victims: 15-16 aprilie 2015,
Geneva
În cadrul conferinţei, Dr. Camelia Doru a fost invitată ca expert şi a
prezentat modalităţi de reabilitare a victimelor torturii şi a nevoilor acestora
pe termen lung, input la revizuirea strategiei Fondului.
Programul conferinţei:
15 aprilie: workshop având ca temă „Refacerea şi reabilitarea victimelor
torturii în situaţii de urgenţă şi nevoile victimelor pe termen lung”
16 aprilie: eveniment public având ca temă „Dreptul victimelor torturii la
refacere şi reabilitare: o parte integrantă a luptei împotriva torturii”.
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„15 de reabilitare şi mişcare
împotriva torturii în Moldova: dreptul
la reabilitare. Prevenţia torturii şi a
violenţei. Combaterea impunității”:
22 - 23 aprilie 2015, Chişinău,
Republica
Moldova,
conferinţă
organizată de Centrul de Reabilitare a
Victimelor Torturii Memoria cu prilejul
celebrării a 15 ani de la înfiinţare.
Cu această ocazie, Dl. Octav Doru,
Directorul Financiar al Fundaţiei ICAR
a fost desemnat în calitate de
Ambasador, pentru a promova Pacea,
Compasiunea şi Demnitatea, precum
şi drepturile victimelor la reabilitare.

„Bune Practici în Intervenţia Terapeutică la Victimele Torturii”: 27-29 mai 2015, Barcelona
Scopul conferinţei a fost realizarea unui schimb de experienţă şi bune practici în oferirea de asistenţă
victimelor torturii din diverse centre europene. Rezultatele conferinţei au fost editate şi publicate de
Asociația EXIL (Spania) sub forma unui manual de bune practici („Good practices with victims of
torture”, disponibilă online la:
http://www.centroexil.org/media/contents/actualidad/good_practices_with_victims_of_torture.pdf).

Conferința „Coexisting in Europe diversity management models”: 18 iunie 2015, Madrid eveniment organizat de Operatorul Fondului ONG în Spania, pentru a facilita schimbul de experienţă
între organizații care se preocupă de fenomenul migraţiei.

Conferința Europeană a Reţelei
Europene a Centrelor de reabilitare:
18-20 octombrie 2015, München
În cadrul conferinţei au fost dezbătute
diferite
inovaţii
în
materie
de
psihoterapie ce pot fi folosite pentru a
oferi servicii de calitate beneficiarilor.
Această conferinţă a oferit, de
asemenea, oportunitatea de a găsi şi
compara strategii şi soluţii pentru
centrele de reabilitare din Europa, o
analiză cost-eficacitate, cât şi o analiză
a resurselor umane implicate în
proiectele adresate victimelor torturii.
Dr. Camelia Doru în dialog cu experţii europeni
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Parteneri
Parteneri naționali


Instituționali: • Inspectoratul General pentru Imigrări



Organizații: • Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) •
Centrul Medical de Reabilitare din Craiova • Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) •
Asociația „21 Decembrie 1989” • ARCA - Forumul Român pentru Refugiați
și Migranți • Asociația pentru Dialog, Ocupare şi Migraţie CONECT •
Salvați Copiii - România • Muzeul Național al Țăranului Român

Parteneri internaționali/afiliații la rețele internaționale
• RVTS Vest - Centrul Regional de Resurse privind Violența, Stresul Traumatic și
Prevenirea Suicidului (Bergen, Norvegia) • DIGNITY - Institutul Danez Împotriva Torturii
(Copenhaga, Danemarca) • Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria
(Chișinău, Republica Moldova) • Reţeaua Europeană a Centrelor de Tratament şi
Reabilitare pentru Victimele Torturii şi altor Încălcări ale Drepturilor Omului
(EURONET) • Consiliul Internaţional pentru Reabilitarea Victimelor Torturii (IRCT) •
Asociația Pluriels (Geneva, Elveția) • Asociația Omega (Austria) • Asociația Exilio
(Germania) • Asociația Slovene Philantrophy (Slovenia) • Asociația RCT Zagreb
(Croaţia) • CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati (Italia) • REDRESS (Marea Britanie) •
Future Worlds Center (Cipru) • XENION (Germania) • Arq (Nederland )

Activități centre ICAR din țară
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Donatori / Finanțatori
În 2015, activitatea Fundației ICAR a fost posibilă datorită sprijinului financiar din partea unor
donatori/ finanțatori, precum:
• Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Fondul ONG în România (EEA
Grants) • Contribuția Elvețiană pentru Uniunea Europeană extinsă (Swiss Funds) • Fondul Voluntar
al Națiunilor Unite pentru Victimele Torturii (UNVFVT) • Comisia Europeană, Directoratul Migrație și
Afaceri Interne (EU) • Fondul European pentru Refugiați • MAI - Inspectoratul General pentru Imigrări
Sponsorizări:
• SC Construct Machines SRL
• SC Cynara SRL
• SC TECOM SRL
• SCM REPER
• Silvia Aurora Dumitrescu
• Ileana Gabriela Tudorancea
• Ludmila Sfirca
• Petre Băcanu
• Oana Sofrac

AJUTĂ UN OM ÎN
NEVOIE

Cum puteți ajuta:
Fundația ICAR
Banca BRD GSG - Sucursala Decebal, Bulevardul Unirii 64, Bloc K1,
Sc. 3-4, Sector 3, București
Swift: BRDEROBU
Donații în Lei: RO42 BRDE 441S V190 7094 4410
Donații în Euro (€): RO19 BRDE 441S V190 7140 4410
Donații în USD ($): RO76 BRDE 441S V190 7123 4410

Misiunea Fundației ICAR este de a acorda
servicii gratuite pentru grupuri vulnerabile,
persoane marginalizate, victime ale încălcărilor flagrante ale drepturilor
omului, contribuind astfel la consolidarea democrației.

©Fundația ICAR, 2015
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Contact:
Bulevardul Unirii 70, Bloc J5, Sector 3, București, România
Cod poștal 030836
Telefon: +40 21 321 22 21
Fax: +40 21 327 54 74
E-mail: icar@icarfoundation.ro
Website: www.icarfoundation.ro
Facebook: www.facebook.com/icarfoundation

