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 1. Consolidarea parteneriatelor intre partenerii cheie

 2. Evaluarea în funcţie de nevoi şi măsuri centrate pe integrare

 3. Incurajarea participării si realizarea unui liant cu comunităţile locale 

 4. Recunoaşterea elementelor de legătură dintre fazele de receptie şi de integrare

 5. Un statut legal sigur şi un acces egal la drepturi 

 6. Facilitarea accesului la locuinte sigure, accesibile, protejate 

 7. Participarea activă la viaţa economică a ţării gazda

 8. Participarea prin educaţie

 9. Învăţarea limbii ca o cale spre independenţă şi autosuficienta

 10. Monitorizarea şi evaluarea politicilor şi programelor de integrare
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Introducere
UNHCR consideră integrarea refugiaţilor ca fiind un proces dinamic, ce combina o multitudine 

de aspecte şi care trebuie sa considere doua sensuri si nevoia de efort din partea tuturor părţilor 

implicate; o disponibilitate din partea refugiaţilor de a se adapta societăţii gazdă, fără a-şi nega 

propria identitate culturală, precum şi o disponibilitate similara din partea comunităţilor gazdă şi a 

instutuţiilor publice de a-i primi pe refugiaţi şi de a acoperi necesităţile unei comunităţi diverse.

În Convenţia privind Statutul Refugiaţilor din 1951 sunt enumerate o serie de drepturi sociale şi 

economice care in mod conceratat conduc la procesul de integrare. Acestea includ libertatea de 

mişcare, accesul la educaţie şi la piaţa muncii, accesul la asistenţă publică şi socială, inclusiv la 

cea de sănătate, la posibilitatea de cumparare şi de vanzare a proprietăţii, precum şi posibilitatea 

de a avea acte de identitate si de a călători cu acte valabile si recunoscute. Mai mult, în Articolul 

34 se face apel la statele semnatare de a facilita integrarea refugiaţilor şi accesul acestora la 

cetăţenie.

UNHCR recunoaşte progresele care au fost făcute în sensul dezvoltării şi implementării unei 

serii de politici şi de programe menite să faciliteze diferitele aspecte ale integrării refugiaţilor în 

ţările sub responsabilitatea Reprezentanţei Regionale UNHCR pentru Europa Centrală (Bulgaria, 

Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). UNHCR recunoaşte de asemenea 

interesul crescut in regiune – şi, în cazul Republicii Cehe, implicarea din present – în selectarea, 

primirea şi integrarea refugiaţilor relocaţi.

Agenda pentru integrarea refugiaţilor în Europa Centrală, corelată cu Nota pentru integrarea 

refugiaţilor în Europa Centrală evidenţiază atitudinea UNHCR faţă de tematica referitoare la 

integrarea refugiaţilor din punctde vedere legal, economic şi socio-cultural, luand in considerare 

condiţiile prezente şi realităţile dominante din Europa Centrală.

UNHCR speră ca Agenda pentru integrare, împreună cu Nota pentru integrarea refugiaţilor în 

Europa Centrală vor servi drept cadru de referinţă pentru orice revizuire sau evaluare a cadrelor 

actuale de integrare din zona Reprezentanţei Regionale pentru Europa Centrală sau pentru 

dezvoltarea viitoarelor activităţi guvernamentale şi ale altor parteneri implicati cu privire la 

integrarea persoanelor în nevoie de protecţie internaţională, inclusiv a refugiaţilor care sosesc în 

cadrul programelor de relocare.
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1.  Consolidarea parteneriatelor 

între partenerii cheie 
Politicile de integrare pot fi eficiente numai dacă sunt construite în baza unor parteneriate. Acestea 

trebuie susţinute de sisteme şi structuri care permit coordonarea şi un dialog permanent între toţi 

partenerii-cheie implicaţi în fazele de receptie a solicitanţilor de azil şi în integrarea refugiaţilor, 

precum şi în asigurarea unor servicii adaptate, comunitare şi sociale.

UNHCR promovează dezvoltarea unor platforme intre agenţii, care sa reuneasca pe toţi actorii-

cheie, incluzand aici instituţiile de stat, comunităţi locale şi reprezentanţii societăţii civile, precum 

şi refugiaţii şi comunităţile acestora. Acestea trebuie însărcinate cu elaborarea şi implementarea 

unor strategii de integrare şi a unor servicii specifice pentru refugiati, precum şi cu revizuirea 

politicilor sociale din domeniu cu privire la impactul asupra procesului de integrare a refugiaţilor. 

Platformele intre agentii ar trebui să se ocupe deasemenea si de dezvoltarea unor mecanisme de 

evaluare a procesului de integrare, şi de monitorizarea sistematică a implementării politicilor şi 

programelor de integrare a refugiaţilor.

2.  Evaluarea în funcţie de nevoi 

şi măsuri centrate pe integrare 
Refugiaţii şi persoanele cu protecţie subsidiară pot avea nevoi speciale şi se pot confrunta cu 

provocări specifice în ceea ce priveşte integrarea, din cauza experienţelor trecute de persecuţie, 

fugă şi exil. De aceea, de multe ori aceştia au nevoie de servicii specializate, care sa se adreseze 

nevoilor lor specifice, precum şi sa vina in completarea serviciilor generale de suport.

UNHCR consideră că măsurile centrate pe integrare pentru refugiaţi pot avea succes numai dacă 

sunt parte a unei strategii mai ample, care să promoveze activ egalitatea şi care sa incerce sa 

transforme instituţiile publice şi societatea, prin flexibilizarea si accesibilizarea serviciilor furnizate, 

in cautarea unui raspuns adecvat la provocarea impusa de cresterea continua a diversitatii sociale. 

Biroul UNHCR încurajează guvernele să includă măsurile pentru integrarea refugiaţilor în cadrul 

politicilor, programelor şi planurilor lor de integrare întocmite pentru migranţi sau pentru cetăţeni 

UE care se mută în ţările din această regiune. Măsurile de integrare a refugiaţilor trebuie să se 

înscrie în eforturile mai ample de a asigura protecţia împotriva discriminării, tratamentul echitabil, 

incluziunea socială şi accesul la oportunităţi pe baze egale pentru toti. 
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3.  Incurajarea participării si realizarea 

unui liant la nivelul comunităţile locale
Integrarea este un proces activ care include refugiaţii, cetăţenii precum şi instituţiile din ţara gazdă. 

Rezultatul final este crearea unei societăţi, diversă şi deschisă, în care oamenii sa poata face parte 

dintr-o comunitate, in ciuda diferenţelor.

UNHCR recomandă ca abordările participative in dezvoltarea comunitară să se regăsească în 

toate activităţile menite să mareasca capacitatea refugiaţilor de integrare la nivel local. Tocmal 

pentru acest nivel local, Biroul UNHCR subliniază importanţa implicării comunităţilor locale, a 

instituţiilor administrative, şi totodata a refugiaţilor, în crearea, implementarea şi evaluarea politicilor 

şi programelor de integrare. De asemenea, încurajează înfiinţarea unor reţele la nivel local şi a unor 

demersuri specifice care să înlesnească dialogul între refugiaţi şi comunităţile locale şi care să le 

dea posibilitatea de a conlucra pentru promovarea prioritatilor si realizarea obiectivelor de interes 

comun.

4.  Legatura dintre faza de receptie 

a refugiatilor şi cea de integrare
Politicile de receptie sunt mai eficiente dacă sunt elaborate luaind in considerare rezultate 

potentiale pe termen lung ale procesului de azil, incluzand aici integrarea persoanelor care rsunt 

recunoscute ca fiind în nevoie de protecţie internaţională dupa o lunga procedura.

UNHCR recomandă ca instituţiile statului să recunoască faptul ca impactul condiţiilor de receptie 

asupra solicitanţilor de azil şi durata procedurii de azil ca avand un effect asupra integrării ulterioare 

a refugiatilor în societate. Politicile de primire trebuie elaborate astfel,încât să micsoreze izolarea 

şi separarea fata de comunităţile gazdă şi să ofere oportunitati solicitanţilor de azil cât mai curând 

posibil, pentru a-şi putea dezvolta potenţialul uman si şi deprinderile, inclusiv prin furnizarea de 

pregatire vocationala sau dezvotarea de deprideri primare.

P
H

O
T

O
: 

L
IB

A
 T

A
Y

L
O

R



8 Agenda UNHCR pentru Integrarea Refugiaţilor în Europa Centrală

5. Un statut legal sigur şi accesul egal la drepturi 
Statutul legal sigur şi accessul la drepturi, servicii şi programe egale, fără discriminare sunt 

esenţiale pentru integrarea refugiaţilor şi a persoanelor care au nevoie de protecţie subsidiară.

UNHCR pledează ca persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională, indiferent că este 

vorba de refugiaţi conform Convenţiei, refugiaţi relocaţi sau de persoane cărora li s-a acordat o 

formă subsidiara de protecţie sau altă formă de protecţie umanitară, să le fie acordat un tratament 

echitabil, accesul la toate drepturile şi serviciile necesare pentru înlesnirea integrării lor în ţările 

gazdă. Acestea ar trebui să includă dreptul de reunificarea familiei şi la un statut legal sigur, care 

să nu facă obiectul unor revizuiri frecvente. Biroul UNHCR încurajează plenar toate guvernele să 

acorde persoanelor recunoscute ca fiind in nevoie de protecţie internaţională, aceleaşi drepturi şi 

facilitati în ceea ce priveşte angajarea in munca, accesul la locuinţe sociale şi alte servicii publice, 

similar cu cetăţenii ţărilor respective.

Guvernele ar mai trebui să îşi revizuiască acele cadre legale referitoare la statutul persoanelor cu 

protecţie subsidiara, în vederea inlaturarii oricăror obstacole ridicate în integrarea acestora si in 

vederea tratamentului echitabil, egal cu cel al refugiaţilor din tarile respective. 

6.  Facilitarea accesului la locuinte sigure, 

accesibile, protejate
În afara faptului că reprezintă un drept fundamental al omului, locuinţele sigure, protejate şi 

cu costuri accesibile joacă un rol critic în determinarea stării de sănătate şi generale de bine, 

contribuind la asigurarea unei baze de confort de la care refugiaţii se pot ocupa de căutarea 

locurilor de muncă, a se preocupa de restabilirea relaţiile familiale şi e realizarea de legături cu 

comunitatea mai largă.

Asigurarea accesului rapid la locuinte sigure si la costuri accesibile pentru refugiati reprezinta 

o mare problema. In dezvoltarea strategiilor si a programelor create pentru a raspunde nevoilor 

de cazare ale refugiaţilor, UNHCR a constatat importanţa unor acţiuni coordonate care să îi 

implice pe toţi acţionarii relevanţi, inclusiv institutiile central, autorităţile locale, organizaţiile 

neguvernamentale şi alte reţele sau grupuri comunitare. Dincolo de disponibilitatile de locuinte 

şi de caracteristicile pieţei nationale de locuinte, Biroul subliniază necesitatea de a se ţine seama 

de potenţialul integrare al oricăror zone în care s-ar putea aşeza refugiaţii. Aceasta ar implica 

şi o evaluare a condiţiilor pieţei locale de muncă, a oportunităţilor de angajare şi de educaţie, 

a relaţiilor si atitudinilor la nivelul comunitatilor, precum şi de disponibilitatea serviciilor sociale, 

inclusiv a şcolilor, a centrelor de asistenta pentru copiilor şi a facilităţilor de sănătate necesare 

pentru integrarea refugiaţilor .
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7. Participarea activă la viaţa economică a ţării gazda 
Accesul pe piata muncii este cheia integrării refugiaţilor şi punctual central al participării lor în 

cadrul larg al societatii. În dezvoltarea strategiilor sau programelor pentru a înlesni refugiaţilor 

independenta, autosuficienta şi accesul la un loc de munca ce corespunde deprinderilor, 

cunoştinţelor şi aspiraţiilor refugiaţilor, UNHCR mentioneaza importanţa dezvoltării parteneriatelor, 

pregatrea si implicarea sustinuta a unui numar semnificativ de parteneri cu rol in accesul pe piata 

muncii, incluzand aici agentiile de plasare a fortei de munca, angajatori individuali, asociatii 

patronale, furnizori de formare profesionala si retele implicate in gasirea locurilor de munca de la 

nivelul local. .

UNHCR subliniaza nevoia de a se monitoriza contant procesul de implementare a legislatiei din 

domeniul muncii menite sa previna discriminarea şi rasismul la locul de muncă. Deasemenea, 

UNHCR vine în sprijinul dezvoltării acestor servicii la nivel comunitar, prin furnizare de consiliere 

pe teme de legislatie in domeniu si cu privire la accesul pe piata muncii, toate pentru a oferi plenar 

posibilitatea refugiatlor de a-si exersa dreptul la munca si drepturile implicite de la locurile de 

munca. , 

8. Participarea prin educaţie
Educaţia este un element critic în facilitarea participării refugiaţilor din punct de vedere economic, 

social şi cultural in tara gazda. În cazul copiilor şi adolescenţilor refugiati, participarea întăreşte 

sentimentul de normalitate în viaţa lor, idea de rutina prin activitate, fiind in acelasi timp esenţială 

pentru dezvoltarea lor intelectuală şi psihologică.

UNHCR recomandă calduros ca guvernele să îşi revizuiască toate condiţiile de receptie a 

solicitanţilor de azil, in functie de varsta acestora. Sprijinul specializat si centrat pe copiii azilanti 

sau refugiati si famillile lor trebuie furnizat cat mai curand cu putinta dupa sosirea in tara gazda . 

Aceast demers trebuie orientat spre ajutorarea copiilor refugiaţi in facilitarea adaptarii la sistemului 

educaţional din ţara gazdă, a invatarii limbii oficiala, toate in incercarea de a diminua efectele 

potentiale ale intreruperii educatiei din cauza experientelor trecute de fuga si exil. In cazul 

refugiaţilor care nu si-au terminat educaţia de bază, UNHCR subliniază importanţa programelor de 

alfabetizare oferite prin instituţii educationale specializate, luand in considerare rolul alfabetizarii ca 

o deprindere necesara si ca o preconditie pentru dobandirea ultarioara a altor deprinderi vitale.

P
H

O
T

O
: 

IV
A

N
 G

R
IG

O
R

O
V



10 Agenda UNHCR pentru Integrarea Refugiaţilor în Europa Centrală

9.  Învăţarea limbii ca o cale spre 

independenţă şi spre încrederea în sine 
Învăţarea limbii tarii gazda şi cunoştinţele despre ea constituie elemente de bază pentru a deveni 

independenţ , a-ti spori încrederea în sine, precum şi pentru a putea fi participant la comunitatea 

locala. Acestea sunt deasemenea si mijloace prin care refugiatii isi recastiga un sentiment de 

securitate, de demnitate si de apreciere a propriei valori.

UNHCR recomandă ca guvernele şi partenerii să îi implice pe refugiaţi în planificarea, implementarea 

şi evaluarea activităţilor de învăţare la care participa si care sunt relevante pentru viaţa şi nevoile lor 

cotidiene, în calitatea lor de părinţi, consumatori, cetăţeni sau angajaţi. Ei ar mai trebui să asigure 

refugiaţilor mijloace permanente pentru învăţarea limbii şi după primul an de la obtinerea statutului 

de refugiat, incluzand aici, printre altele, activitati de invatare a limbii coroborate cu alte activităţi, 

precum obtinerea unor calificări profesionale, practica la un loc de munca sau voluntariatele. 

Biroul Regional UNHCR pune un accent deosebit pe importanţa adoptării unei abordări flexibile in 

predarea cursurilor de limba si de orientare culturala, care să ţină seama de vârsta, sexul sau de 

diversitatea persoanelor implicate, precum si de nevoile lor individuale.

10.  Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor 

şi Programelor de Integrare 
UNHCR recomandă elaborarea de către guverne, în strânsă colaborare cu UNHCR, organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri, a unor metodologii şi instrumente specializate in vederea 

indrumarii, monitorizarii şi evaluarii gradului de implementare a politicilor şi programelor de 

integrare, in scopul creşterii eficienţei acestora şi obţinerii unui impact semnificativ pe termen 

lung.
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