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JRS Romania
2012
Prezentul raport doreste sa sintetizeze principalele activitati si proiecte derulate pe parcursul anului 2012.
Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati din Romania (JRS Romania) este o organizatie neguvernamentala,
independenta, umanitara, apolitica si democratica care isi propune sa apere si sa promoveze drepturile
fundamentale ale omului, in special ale refugiatilor si ale migrantilor fortati.
Pe parcursul anului 2012, JRS Romania a implementat un numar de 13 proiecte (4 proiecte europene la nivel
national si 2 proiecte la nivel european, 1 proiect sustinut cu sprijinul UNHCR Romania si 6 proiecte cu
finantare privata din Romania sau din strainatate). In implementarea acestora, JRS a avut ca parteneri la nivel
national: Salvati Copiii, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, Asociatia Romana pentru
Promovarea Sanatatii, Crucea Rosie Romania. In proiectele implementate la nivel european, JRS a avut cel
putin 20 de organizatii neguvernamentale partenere. In 10 proiecte JRS a fost solicitantul principal iar in 3
proiecte a fost partener. Prin proiectele implementate, JRS Romania a fost prezent atat in toate centrele
regionale de cazare si proceduri pentru solicitantii de azil cat si in centrele pentru straini luati in custodie
publica prin vizite de asistenta, monitorizare, actiuni de instruire etc.
Ponderea cea mai mare a activitatilor noastre au avut-o activitatile de asistenta directa acordate beneficiarilor
– cel putin 1.000 de persoane - (asistenta/reprezentare juridica, asistenta si consiliere sociala, cazare); de
asemenea: activitati de advocacy si campanii de informare/constientizare, studii/cercetari, seminarii, actiuni
de instruire, activitati de lobby.
Actiunile JRS au vizat promovarea unor politici publice bazate pe sustenabilitate si coerenta si unitare din
punct de vedere practic, aparand seturi de reglementari juridice care ocrotesc persoane sau grupuri aflate in
dificultate.
JRS Romania s-a implicat in cauze care au vizat aproape toate categoriile de cetateni straini in vederea
influentarii active a politicilor sociale.
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Echipa JRS Romania in 2012

Consiliul de administratie:
Iulian Budau - Presedinte
Luc Duquenne – Vice-presedinte
Vasile Tofana – Vice-presedinte
Serge Gonveres – Trezorier
Raquel Diaz - Secretara
Cenzor:
Jacqueline Laye
Echipa de implementare:
- Iulian Budau – Presedinte
- Catalin Albu – Director executiv
- Stefan Leonescu – Consilier juridic
- Luiza Mutu – Consilier juridic
- Vasile Dragoi – Expert jurist
- Bianca Albu – Consilier juridic
- Mihai Paun – Psiholog
- Florin Ioan Silaghi – Expert comunicare
- Luiza Burlibasa – Asistent social
- Jeni Vintila – Asistent social
- Oana Carare – Asistent social
- David Kaybanda – Ingrijitor cladiri
- Bogdan Dumbraveanu – Sef birou serviciu administrativ
- Mihaela Sfetcu –Expert contabil
- Rusu Ioana – Asistent social
- Anda Lupusor – Asistent social
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Activitati desfasurate
Asistenta directa acordate beneficiarilor:
- asistenta/reprezentare juridica in centrele de custodie publica, la sediul JRS si in tara pentru mai mult de 500
de persoane
- consiliere si asistenta sociala in centrele regionale de cazare pentru solicitanti de azil si refugiati si in centrele
de custodie publica, la sediul JRS si in tara, pentru mai mult de 500 de persoane
- cazare in dormitorul social Pedro Arrupe si in alte locatii, adesea ca alternativa la custodia publica, mai mult
de 70 de persoane
Asistenta indirecta:
- activitati de advocacy, seminarii, actiuni de instruire, activitati de lobby, cu participarea tuturor autoritatilor
competente, judecatori , avocati, ONG-uri , pentru un numar de peste 150 de persoane.
- campanii de informare/constientizare:
1. Campania Un Viitor Împreună – O societate pregătită să accepte și să beneficieze de prezenţa cetăţenilor
străini cu ședere legală în România”.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Y9Vq8KudJU
2.

Expozitia de fotografii online “ Viata mea ca refugiat”

http://www.flickr.com/photos/jrseurope/sets/72157632178085052/
3. Campania impotriva detentiei copiilor, lansata de International Detention Coalition
http://endchilddetention.org/
4.Campania „Apel de includere a apatridiei in cadrul zilei internaţionale a drepturilor omului” , initiata de
Reţeaua Europeanã pe Apatridie
http://www.jrsromania.org
5. Campania UNHCR „Nimeni nu alege sa devina refugiat”
http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/general/dilemma-2012/implica-te.html
- studii/cercetari publicate:
1. Informatii privind situatia din 15 tari de retunare
http://www.jrsromania.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=92

2. „Regulamentul Dublin II : Vieti in asteptare” – raportul national pe Romania
http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-Project/Dublin-Project-Part-II
.
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Proiecte implementate pe parcursului anului 2012

1. Proiect „Un viitor impreuna – O societate pregatita sa accepte si sa beneficieze de
prezenta cetatenilor straini cu sedere legala in Romania” (2011 - 2012) – proiect
finalizat
Scop: Cresterea gradului de constientizare a populatiei romanesti asupra necesitatii si avantajelor integrarii
sociale a cetatenilor straini in vederea mentinerii unui climat favorabil in randul populatiei romane in ceea ce
priveste abordarea imigratiei si a constientizarii beneficiilor aduse de integrarea sociala a strainilor,
resortisanti ai tarilor terte.
Localizare proiect: Bucuresti, Iasi, Ilfov, Cluj, Constanta, Timis, Prahova, Suceava, Bacau, Brasov si Bihor.
Rezultatele proiect: Redactarea brosurii si aranjamente legate de organizarea si sustinerea a sapte seminarii
de infromare organizate la nivel local, avand drept grup tinta reprezentanti ai institutiilor cu rol in
implementarea masurilor de integrare a cetatenilor straini, ai organizatiilor neguvernamentale si jurnalisti ai
presei locale.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Partener
Cost total proiect: 897.742,56 lei
Finantatori proiect: Fondul European de Integrare al resortisantilor tarilor terte – Programul anual 2010,
Programul general „Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii”.

2. Proiect „Servicii de asistenta integrata pentru asigurarea protectiei si incluziunii
sociale a refugiatilor” (2012 - 2015) – proiect aflat in curs de implementare
Scop: Sprijinirea procesului de integrare in societatea romaneasca a strainilor care au dobandit o forma de
protectie in Romania. Se urmareste oferirea de servicii de asistenta integrata, sub forma unor Pachete de
servicii distincte si adaptate potrivit nevoilor identificate, pentru asigurarea protectiei si incluziunii sociale a
persoanelor cu o forma de protectie si are la baza principiul potrivit caruia integrarea este un proces dinamic
si bidirectional. Facilitare accesului pe piata muncii precum si acordarea de servicii de asistenta sociala
complementare. Imbunatatire cunostintelor de limba si cultura romana. Crearea de oportunitati in vederea
obtinerii permisului de sedere permanenta si/sau a cetateniei romanesi integrarii in viata sociala. Reliefarea
situatiei mecanismelor de integrare prin intermediul unei analize calitative in principal. Imbunatatirea
calitatii mecanismelor de integrare sociala prin observarea unor practici existente si
dezvoltarea/imbunatatirea acestora si a legislatiei pe parcursul proiectului.
Localizare proiect: Bucuresti, Galati, Radauti, Timisoara, Giurgiu si Somcuta Mare
Rezultate partiale proiect (iunie - decembrie 2012): 152 persoane pot accesa piata fortei de munca: urmare
a pregatirii vocationale (20) si au beneficiat de asistenta sociala (68), medicala (37) si de asigurarea unei
locuinte (27); 54 de persoane au participat la cursul de limba si cultura romana; 19 persoane au fost
informate, consiliate, asistate in vederea obtinerii permisului de sedere permanenta si/sau a cetateniei
romane; 54 persoane implicate in activitati sociale si de petrecere a timpului liber.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 1.114.289,98 Lei
Finantatori proiect: Fondul European pentru Refugiati – Programul anual 2011, Programul general
„Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii”.

3. Proiect „Asistenta si sprijin pentru beneficiarii unei forme de protectie din Romania”
(2011 - 2012) – proiect finalizat
Scop: Sprijinirea procesului de integrare in societatea romaneasca a strainilor care au dobandit o forma de
protectie in Romania. Se urmareste facilitarea accesului pentru un numar de 130 de beneficiari la drepturile
economice si sociale oferite de actorii institutionali si neguvernamentali, oferirea asistentei directe printr-o
gama cat mai completa de servicii precum si imbunatatirea calitatii mecanismelor de integrare sociala prin
urmarirea unor practici existente si dezvoltarea/imbunatatirea acestora pe parcursul proiectului. Facilitarea
accesarii pietei de munca urmare a absolvirii unei forme de pregatire vocationala. Beneficierea de asistentain
domeniile social, medical si al asigurarii de locuinte. Dobandirea de cunostinte adecvate privind limba si
cultura romana. Implicarea in viata socialasi culturala a societatii romanesti.
Localizare proiect: Bucuresti, Galati, Radauti, Timisoara si Somcuta Mare
Rezultate proiect: 263 de persoane cu o forma de protectie au beneficiat de o serie de servicii precum:
urmarea unei forme de pregatire vocationala in vederea accesarii pietei fortei de munca, asistenta in
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domeniile social, medical si al asigurarii de locuinte, cursuri de limba si cultura romana, consiliere si
asistenta in vederea obtinerii permisului de sedere/cetateniei romane, activitati de implicare in viata sociala si
culturala a societatii romenesti.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 828.884,00 lei
Finantatori proiect: Fondul European pentru Refugiati – Programul anual 2010, Programul general
„Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii”.

4. Proiect „Bune practici in combaterea imigratiei ilegale si returnare” (2012 - 2013) –
proiect aflat in curs de implementare
Scop: Crearea unei platforme de cooperare interinstitutionale, prin schimbul de bune practici in domeniul
imigrarii si analizarea cazurilor de combatere a imigratiei ilegale si ret1unare, tinandu-se cont de respectarea
deplina a demnitatii umane.
Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate partiale proiect: Organizarea de seminarii, intalniri la nivel de experti, realizarea unor studii cu
relevant in domeniu si diseminarea informatiilor catre un numar de minim 200 de participanti.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 586.594,48 lei
Finantatori proiect: Fondul European pentru Returnare – Programul anual 2011, Programul general
„Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii”.

5. Proiect „Servicii integrate de asistenta sociala” (2011 - 2012) – proiect finalizat
Scop: Imbunatatirea activitatilor sociale JRS in vederea sprijinirii refugiatilor din custodie publica si
integrarea refugiatilor nevoiasi.
Localizare proiect: Bucuresti, Otopeni si Arad.
Rezultate proiect: dezvoltarea de activitati sociale si recreative (achizitionarea de echipamente pentru salile
de sport, achizitionarea de carti pentru biblioteca, activitati social-culturale); crearea de oportunitati de acces
la asistenta medicala prin oferirea de suport material pentru procurarea; sprijin material pentru cazare,
medierea relatiei cu autoritatile administrative; 48 de persoane au primit sprijin material si au fost consiliate.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 105.000 lei
Finantatori proiect: PORTICUS DÜSSELDORF

6. Proiect „Asistenta solicitantilor de azil din Romania” (2012) – proiect finalizat
Scop: Evaluarea conditiilor de receptie si de custodie publica si asigurarea de asistenta directa solicitantilor
de azil.
Localizare proiect: Bucuresti, Galati, Radauti, Somcuta Mare, Timisoara, Otopeni, Arad.
Rezultate proiect: Informarea tuturor factorilor de decizie din domeniul azilului. Producerea, publicarea si
diseminarea de materiale informative (200 materiale). Asistenta acordata in toate centrele regionale si de
custodie publica unui numar de 454 de beneficiari. Sesiuni de evaluare participatorie pentru un numar de 200
de beneficiari. 4 sesiuni de instruire pentru factorii de decizie din domeniul azilului.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 303.059 lei.
Finantatori proiect: Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati Reprezentanta in Romania

7. Proiect „Evaluarea impactului Regulamentului Dublin asupra accesului la protectie a
solicitantilor de azil si identificarea celor mai bune practici de implementare din UE”
(2011-2013) – proiect aflat in curs de implementare
Scop: Intervievarea a 30-40 de solicitanti de azi din centrele inchise si deschise din fiecare tara, in vederea
evaluarii impactului asupra acestora si nivelul de protectie la care au acces. Cercetarea reglementarilor
nationale, a politicilor si practicilor in implementarea Regulamentului Dublin si identificarea de bune
practici. Cercetarea compatibilitatii Regulamentului Dublin cu instrumentele europene, regionale si
internationale ale drepturilor omului, precum si cu jurisprudenta CEDO. Realizarea unui raport final care sa
includa si rapoarte nationale si informarea in cadrul unei conferinte finale la nivel european; propunerea de
amendamente legislative la nivel national si european care sa intareasca accesul la protectie a solicitantilor de
azil si sa motiveze statele membre sa implementeze cele mai bune practici din domeniu. Consilierea si
indrumarea solicitantilor de azil.
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Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate proiect: Definitivarea metodologiei proiectului, a bateriilor de interviuri si a planului de
implementare. Participarea la prima intalnire a comitetului de implementare si desfasurarea interviurilor test.
Rol si nivel de implicare in proiect: Partener.
Cost total proiect: 1.283.604,00 lei
Finantatori proiect: Fondul European pentru Refugiati, Actiuni Comunitare 2010

8. Proiect „Reteaua europeana pentru cooperare tehnica referitoare la aplicarea
Regulamentului Dublin II” (2011 - 2013) – proiect finalizt
Scop: Imbunatatirea asistentei acordate solicitantilor de azil si strainilor in procedura Dublin, prin
dezvoltarea retelei si intarirea capacitatii de a asigura o monitorizare continua a cazurilor. Cresterea si
intarirea retelei de noi parteneri la nivel national si european. Promovarea schimbului de cunostine si
experiente la nivel national si european. Imbunatatirea asistentei si monitorizarii solicitantilor de azil si
strainilor in procedura Dublin. Intarirea capacitatii organizatiilor de a acorda informatii unui numar mai mare
de cetateni straini. Dezvoltarea unor materiale de comunicare pentru a disemina informatiile relevante.
Cresterea si armonizarea cunostintelor actorilor relevanti cu privire la aplicarea Regulamentului Dublin II,
prin analizarea informatiilor cu privire la practica judiciara si legislatia statelor membre. Identificarea si
promovarea celor mai bune practici si a jurisprudentei din cazurile vulnerabile sau sensibile (unitatea
familiei, persoane vulnerabile, detentie).
Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate proiect: Realizarea unui modul de pregatire in domeniul aplicarii Regulamentului Dublin, pentru
avocati, consilieri juridic si alti practicieni, disponibil pe site-ul proiectului (in limba romana). Realizarea
unui raport de tara cu privire la implementarea regulamentului Dublin II in Romania. Schimb de practici si
informatii in cadrul unui seminar organizat la Budapesta pentru avocati, judecatori si alti practicieni.
Consilierea si indrumarea solicitantilor de azil si a celor returnati in Romania conform Regulamentului
Dublin II. Numar de persoane consiliate: 70.
Rol si nivel de implicare in proiect: Partener
Costul total proiect: 1.662.98,00 lei
Finantatori proiect: Fondul European pentru Refugiati, Actiuni Comunitare 2010

9. Proiect „Dezvoltarea unei jurisprudente pozitive cu privire la detentie si persoane
nevoiase si crearea unei retele de asistenta” (2011 - 2012) – proiect finalizat
Scop: De a continua activitatile de asistenta si consiliere juridica intarind capacitatea JRS si a partenerilor de
a coopera cu privire la drepturile omului in cazurile persoanelor aflate in custodie publica sau in nevoie.
Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate proiect: 20 de cazuri au beneficiat de asistenta juridica de specialitate prin numirea unui aparator
legal. 20 de avocati au fost instruiti si specializati in problematica legii strainilor, standardelor europene si
drepturilor omului, devenind parte a retelei de avocati cu privire la custodie publica si straini. Au fost
diseminate bune practici, politici si jurisprudentei pozitive.Au fost puse la dispozitia instantelor informatii
din tara de returnare in cazurile judecate de Curtea de Appel si alte curti.Un numar de 250 de persoane au
fost asistate in centrele inchise si la biroul JRS, precum si pe cuprinsul tarii.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant
Cost total proiect: 30.920 Euro.
Finantatori proiect: PORTICUS DÜSSELDORF

10. „Proiect Cazare temporara” (2011 – 2012) – proiect finalizat
Scop: Imbunatatirea asistentei pentru refugiatii aflati in situatii de dificultate cu scopul cresterii autonomiei
acestora. Oferirea de servicii de cazare temporara pe parcursul procesului de adaptare la societatea gazda.
Identificarea solutiilor menite sa contribuie la adaptarea refugiatilor aflati in stituatii de dificultate –
ajutandu-i sa-si rezolve probleme de natura medicala, sociala si educationala. Identificarea de locuri de
munca si sprijin de specialitate in clarificarea statului lor legal.
Localizare proiect: Bucuresti.
Rezultate proiect: 52 beneficiari din urmatoarele tari au beneficiat de servicii de cazare temporara si
consiliere: Iran, Cuba, Siria, Tibet, Afganistan, Camerun, India, Yemen, Irak, Algeria, Pakistan, Moldova;
acestia au avut urmatoarele statute: tpersoane tolerate pe teritoriul Romaniei, care solicita acces la o noua
procedura de azil, solicitanti de azil respinsi.
Rol si nivel de implicare in proiect: Solicitant.
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Costul total proiect: 94.600,00 lei
Finantatori proiect: Porticus Düsseldorf
11. „Proiect Cazare temporara pentru migrantii vulnerabili” (2012 – 2013) – proiect aflat

in curs de implementare
Scop: cazarea temporara a migrantilor aflati in situatii de nevoie
Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate proiect: cazarea a unui numar de 15 migranti pana in prezent (persoane tolerate, aflate in acces la
o noua procedura de azil, solicitanti de azil respinsi definitiv, persoane care se repatriaza voluntar)
Rol si nivel de implicare in proiect: Solicitant
Costul total proiect: 92.000,00 lei
Finantatori proiect: Provincia iezuita romana
12. Proiect „Advocacy pentru un standard de viata decent” (2012 – 2013) – proiect aflat in

curs de implementare
Scop: constientizarea in randul cetatenilor straini cu privire la dreptul la munca, documentele necesare
pentru incheierea unui contract legal de munca, riscurile muncii fara forme legale; informarea persoanelor cu
statutul de tolerat cu privire la Legea starinilor – dreptul la munca; lobby pentru a aduce amendamente
legislative, in special cu cu privire dreptul la munca pentru solicitantii de azil precum si pentru persoanele
aflate in acces la o noua procedura de azil.
Localizare proiect: Bucuresti, centrele de custodie publica Otopeni si Arad
Rezultate partiale proiect: elaborarea campaniei de informare si distribuirea materialelor informative;
sesiuni de intalnire cu persoane din grupul tinta pentru diseminarea informatiilor.
Rol si nivel de implicare in proiect:
Costul total proiect: 112.000,00 lei
Finantatori proiect: Renovabis.
13. Proiect „Asistenta alimentara si medicala” (2012-2013) – proiect aflat in curs de

implementare
Scop: subventionarea costurilor cu medicamente, consultatii si analize medicale, produse de igiena personala
si alimente pentru migranti vulnerabili.
Localizare proiect: Bucuresti
Rezultate partiale proiect: 31 beneficiari (Afganistan, Pakistan, Camerun, Turcia, Cuba, Yemen), avand
statutul de: refugiati, solicitanti de azil, persoane aflate in acces la o noua procedura de azil, persoane tolerate
pe teritoriul Romaniei au primit asistenta.
Rol si nivel de implicare in proiect: Solicitant
Costul total proiect: 5.000,00 lei.
Finantatori proiect: donatii.
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