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AGENDA IGI

La începutul lunii iunie a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, a avut loc semnarea
documentului Aranjamente de lucru aplicabile Acordului Tripartit, între Înaltul Comisariat al Naţiunilor
Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Ministerul
Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

Documentul a fost semnat de domnul comisar şef de poliţie, ing. Leonard Florin Medrega,
inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrări, doamna Nisreen Rubaian, reprezentant în
România al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi și domnul Mircea Mocanu, Șef al
Biroului OIM din România.
Aranjamentele de lucru stabilesc în detaliu, responsabilitățile fiecărei entități, angajamentele
financiare şi activităţile specifice ce vor fi desfăşurate în perioada de implementare a Acordului privind
evacuarea temporară din România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție
internațională.
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De asemenea, este statuat fluxul de lucru în cadrul Centrului de Tranzit în Regim de Urgență de
la Timișoara (CTU), respectiv responsabilități privind primirea, cazarea, procesarea refugiaților, reguli
de ordine interioară în incinta centrului etc.

În cadrul întrevederii inspectorul general, comisar șef de poliție ing. Leonard Florin Medrega, a
subliniat ecourile pozitive pe care CTU le are pe plan european şi internaţional, fiind un exemplu al
solidarităţii în protecția umanitară, cât şi o bază pentru eforturile coordonate în crearea de soluţii
durabile pentru refugiaţi.
”Apreciem în mod deosebit implicarea României în protecția refugiaților conform angajamentelor
asumate în timpul Forumului Global pentru Refugiați din 2019, în pofida perioadei dificile pe care o
traversăm cu toții,” a spus doamna Nisreen Rubaian.”Relocarea refugiaților și Centrul de Tranzit în
Regim de Urgenţă Timișoara au permis salvarea a peste 3.000 de refugiați aflați în situații extrem de
vulnerabile, oferindu-le acestora un viitor într-o țară nouă” a mai adaugat aceasta.

„Ne bucură cooperarea strânsă pe care o avem încă de la deschiderea centrului cu autoritățile
române și colegii de la UNHCR”, a declarat Mircea Mocanu, Șeful Biroului OIM din România.
„Acest exemplu de solidaritate din partea României arată că atunci când refugiații au nevoie de sprijin,
putem oferi un răspuns umanitar puternic, cu impact pe plan global.”, a adăugat Mircea Mocanu.
Documentul, semnat astăzi, va intra în vigoare la data la care noul sediu alocat Centrului de
Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara va deveni operațional și se va menține pe întreaga
perioadă de implementare a Acordului Tripartit.
Biroul Informare și Relații Publice
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INTEGRARE

Cuvântul ”ACASĂ” pentru străinii cazați la

Pe lângă setul de informații corecte care

Centrul Regional de Proceduri și Cazare a

să-i determine pe străini să înțeleagă fenomenul

Solicitanților de Azil

COVID-19 și să le dezvolte responsabilitatea

Rădăuți este locul unde

aceștia au găsit protecție și se simt în siguranță.

civică într-o țară străină, să respecte obligați

Acasă, în ultimele două luni, în perioada de

”STAȚI ACASĂ!”, la recomandarea statului ce

pandemie, a însemnat mai mult decât oricând

tocmai le-a oferit o casă, să nu intre în contact cu

centrul de cazare și curtea interioară a acestuia,

oamenii pe care ar trebui să-i cunoască mai

ce în fiecare zi deveneau parcă tot mai primitoare

bine, să le înțeleagă obiceiurile, să le învețe

și mai vesele.

limba pentru a putea comunica, apare întrebarea

În tot acest context, noi, ofițerii de integrare,

”DE CE?”.

ne străduim să-i sprijinim și să-i ajutăm să se

Până la aflarea răspunsului, împreună cu

integreze cât mai ușor și mai bine în societatea

ei, ”NOI AM ALES” să ținem virusul departe și să

românească,

înfrumusețăm locul numit ”ACASĂ” prin activități

să

se

adapteze

la

nou

și

necunoscut.

de grădinărit și recreative, ca într-un final să

Cum să ajungi să transmiți informații

aflăm CE trebuie să facem ca să revenim la

referitoare la măsurile dispuse în perioada de

normalitate. Chiar și în mijlocul pandemiei,

pandemie, în rapiditatea succesiunilor lor, pentru

centrul este probabil mai sigur decât oricare

a te proteja pe tine și pe cei cazați în centru, fără

dintre locurile devastate de conflicte sociale pe

a lăsa ca panica să se instaleze.

care le-au cunoscut până acum .

Prioritar era să transmitem încredere și să
inspirăm siguranță.

Criza provocată de COVID-19 continuă,
însă persoanele cazate în centru, copii și adulți,

A fost și este încă o provocare pentru mulți

cu toții încearcă să rămână optimiști, ducând o

dintre noi desfășurarea activităților de integrare

viață normală și respectând toate regulile de

în această perioadă.

protecție sanitară.
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C.R.P.C.S.A Rădăuți
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NOI AM ALES

În haosul de astăzi,
Când vremurile nu ne lasă
Să cutreierăm pădurea noastră frumoasă,
NOI AM ALES...să o sădim ”ACASĂ”.

Când pentru EL și EA
Mersul la piață era visul
Ce le-alina dorul de-acasă,
NOI AM ALES...să creștem din semințe legumele ”ACASĂ”.

Cu dragoste și cu răbdare
Unii față de alții și toți laolaltă,
Încrezători, plini de speranță,
NOI AM ALES...să punem raze de culoare-n glastre ”ACASĂ”.

Prin joc, magie, cântec și candoare,
Copiii au trimis spre cer
Dorința lor ce-așteaptă alinare: LET HOPE BLOOM!

Mihaela BREABĂN
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PROFESIONIȘTI

Fiecare persoană are puncte forte și abilități care o ajută să înfrunte încercările vieții. Totuși,
unele persoane au o vulnerabilitate ridicată în situații limită și au nevoie de ajutor suplimentar.
Esențială este conștientizarea faptului că ne aflăm într-o stare de risc și nicidecum într-o stare de
fatalitate, iar în fața riscului, dacă se respectă regulile impuse de autoritățile competente, devenim
protejati.
Reacțiile posibile pe care le pot avea persoanele sunt simptomele fizice: tremur ușor al mâinilor,
tegumente palide, dureri de cap persistente/diverse alte dureri, oboseală exagerată, lipsa apetitului,
insomnia, coșmaruri. Alte reacții sunt acele stări de tristețe, mâhnire, frică, anxietate, stări de alertă și
hipervigilență, stări de iritabilitate/accese de furie, verbalizarea repetată a îngrijorărilor că se va
întâmpla ceva rău, verbalizarea

sentimentelor de vină că nu a facut/ajutat suficient, retragere

aparentă, lipsa de răspuns sau a vorbirii în anumite situații, plâns etc.

Îngrijirea propriei persoane, a membrilor de familie și a colegilor:


discutați despre ceea ce vă preocupă cu un superior și/sau un membru de familie ;



încercați să aveți un program rezonabil pentru a nu fi extenuați;



gândiți-vă la ce v-a ajutat în trecut să faceți față greutăților și ce puteți face pentru a fi
puternic;



luați legătura cu ceilalți membri de familie, prieteni, colegi pentru a vedea cum se simt și
rugați-i să facă la fel pentru voi; găsiți modalități de a vă sprijini reciproc.
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PROFESIONIȘTI



amintiți-le că sunt în siguranță/acordați-le suficient timp și atenție;



explicați-le că ei nu au nici o vină pentru ce se petrece (unii pot considera un fel de
pedeapsă această izolare);



pe cât posibil mențineți o rutină și un program stabil;



dați răspunsuri simple despre ce se întâmplă, fără detalii înfricoșătoare;



permiteți-le să stea aproape de voi atunci când se agață sau sunt supărați/speriați;



încercați să fiți răbdători cu cei care și-au reluat anumite obiceiuri – suptul
degetului, udatul așternuturilor;



aşezaţi-vă sau ghemuiţi-vă la nivelul privirii copilului;



ajutaţi-i să-şi verbalizeze emoţiile, preocupările şi nedumeririle;



furnizaţi etichete simple pentru reacţii emoţionale comune (ex. supărat, trist,
speriat, îngrijorat);



ajustaţi-vă limbajul la nivelul de înţelegere al lor, astfel încât să puteţi să realizaţi o
conexiune cu ei, să-i ajutaţi să se simtă înţeleşi şi să se înţeleagă pe ei înşişi;



nu le creşteţi distresul emoţional folosind termeni precum „îngrozit” sau „şocat”;



potriviţi-vă limbajul la nivelul de dezvoltare a copilului; copiii de 12 ani sau mai mici,
de obicei, înţeleg mai greu conceptele abstracte şi metaforele, comparativ cu
adulţii, folosiţi pe cât posibil, un limbaj simplu şi direct;



adolescenţilor le place, mai degrabă, ca trăirile lor emoţionale, preocupările şi
întrebările pe care le au să fie abordate într-o manieră asemănătoare cu cea
adoptată în cazul adulţilor, decât cu cea folosită în cazul copiilor;
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CULTIVAREA
STĂRII
DE
BINE

Respirația care relaxează : 4 -7- 8
Este importat să ne golim plămânii de aer și să
respirăm constant timp de 4 secunde lungi. Ține-ți
respirația în timp ce numeri încă 7 secunde și expirați pe
gură cu presiune timp de 8 secunde complete. Important
este să repetăm timp de 4 cicluri.

Tehnica de distragere/refocalizare a atenţiei în momentul
prezent (tip „grounding - ancorare în prezent”).
Ai putea folosi o metodă care se numeşte „ancorare în prezent” ca să te simţi
mai puţin copleşit(ă). Această tehnică îţi redirecţionează atenţia de la gândurile
tale la lumea exterioară. Iată ce ai de făcut: aşază-te într-o poziţie confortabilă,
fără să încrucişezi mâinile sau picioarele, inspiră şi expiră încet şi profund,
priveşte în jurul tău şi identifică cinci lucruri nestresante pe care le poţi vedea,
numeşte-le pe fiecare, în gând; de exemplu, poţi spune „văd duşumeaua, un
pantof, o masă, o persoană”, inspiră şi expiră încet şi profund, apoi, identifică
cinci sunete pe care le poţi auzi, numeşte-l pe fiecare, în gând; de exemplu, poţi
spune „aud o femeie vorbind, mă aud pe mine respirând, aud cum se închide o
uşă, aud pe cineva tastând, aud un mobil sunând”. Din nou, inspiră şi expiră
încet şi profund, apoi, identifică cinci lucruri pe care le atingi și numeşte-l pe
fiecare, în gând; de exemplu, poţi spune „simt braţele fotoliului cu mâinile, simt
pătura pe care o ţin în mâini, simt cum spatele meu atinge spătarul scaunului,
îmi simt buzele strâns lipite”.

Meditație - orice tip este recomandat.
Meditația pentru concentrarea puterii minții, ne putem concentra pe
respirație, sunete sau alte elemente din jur.
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PROFESIONIȘTI
Dormi, dar nu te speria dacă nu este un somn perfect
Chiar dacă se întâmplă să te trezești la ora 3, decât să te întorci de pe o parte pe alta
multe ore de acum încolo, te ridici, bei un ceai, citești ceva. Corpul tău te va anunța când va
veni somnul. Dimineața când te trezești, ,,primele 5 minute,, în loc să îți planifici cu atenție
obiceiurile de dinainte de culcare, îndreaptă-ți atenția spre cele de dimineață. Crează-ți un
obicei din una sau două acțiuni pe care le faci când te trezești, indiferent de cum a fost
somnul – poate preferi 2 minute pentru prepararea cafelei și 3 minute pentru respirație.

Un alt sfat important este să cultivi gânduri îndreptate spre încredere, dar mai ales
spre recunoștință – în loc să te gândești la cât de puțin poți obține în această situație, aduți aminte pentru câte aspecte din viața ta poți fi recunoscător (sănătate, serviciu, familie,
etc).

Ghidați-vă gândurile pentru a determina emoții
Acțiunile descrise mai sus, au rolul de a calma gândurile și apoi întregul sistem de reacții, iar
acest fapt va îmbunătăți reacția sistemului imunitar, astfel: emoțiile tale sunt create de gândurile tale
- emoțiile NU apar automat sau inevitabil din situații, acțiuni sau oameni din afara ta; sunt create de
TINE, iar ceea ce le crează sunt gândurile tale. Emoțiile nu sunt rezultatul sau vina a nimic din afara
ta.
Controlul este la tine – toți putem învăța abilitățile fizice și mentale care ne împuternicesc să
preluăm controlul reacțiilor noastre și să ne îmbunătățim starea de spirit și bunăstarea noastră.
Desigur, nici unul din noi nu dorește să permită situațiilor care se întâmplă acum în lume să ne facă
mai triști și/sau bolnavi.
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Etapa 1 - Confort
Este bine! Ne distrăm! Citim FB-ul, facem curat, facem mișto de situație, ne
mai cunoaștem cu partenerul de viață și copiii, poate mai lucrăm și ceva...
Etapa 2 – Furie
Ce mama naibii!?!! Cât mai durează? Chiar trebuie să stăm în casă? Alții de ce
nu stau acasă?? Din cauza lor nu se rezolvă treaba mai repede.....
Etapa 3 – Negociere
Și dacă ies un pic? Doar un pic...Ce se va întâmpla?!
Etapa 4 – Depresie
O să mă urc pe pereți dacă mai stau o zi în casă! De ce a trebuit să se
întâmple tocmai acum?!
Etapa 5 – Resemnare
Asta este! Mai văd încă odată GOT și pe urmă număr boabele de orez din
punga deschisă ieri....
Etapa 6 - Nebunie
Ce ar fi dacă ies, fără pantaloni, în balcon?! Sau dacă îl sun pe vărul meu și îi
spun că am murit?!!
Etapa 7 – CE?!!! De mâine mergem iar la serviciu?!! NU SE POATE!! Păi, eu nu
am terminat ce aveam de făcut prin casă!!
Mihaela VLĂDAN
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ACTUALITATE

Activitatea de primire și eliberare a documentelor, pe linia acordării sau prelungirii dreptului de
ședere și înregistrării rezidenței cetățenilor europeni, a fost reluată, din 18 mai a.c., în toate sediile
Inspectoratului General pentru Imigrări, acolo unde se desfășoară activitatea de lucru cu publicul.
Odată cu reluarea activității se prefigurează ca numărul cetățenilor străini și europeni care se vor
adresa instituției să fie mult mai mare față de o zi obișnuită de lucru. Astfel, pentru a se evita
aglomerarea din zona de ghișeu, în funcție de evoluția situației de la nivelul fiecărui județ, măsurile
de eficientizare a activității vor fi dispuse treptat și comunicate din timp.
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Într-o primă etapă, activitatea de relații cu publicul se desfășură după programul normal
de lucru, de luni până vineri, în intervalul orar stabilit la nivelul fiecărei structuri teritoriale de
imigrări, fiind recomandat să fie consultată permanent secțiunea Contact a site-ului public.
Tot cu aceeași dată, se reia și activitatea de primire în audiență. Aceasta se va desfășura
numai în cazuri cu caracter deosebit, pentru un interval de maxim 15 minute, respectându-se

recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre persoane. În situația în care
nu se poate realiza primirea în audiență, solicitanții pot utiliza mijloacele alternative de
comunicare electronică sau poștală, urmând să primească răspuns la cele sesizate.
O atenție deosebită se acordă, în continuare, accesului persoanelor în interiorul spațiilor
de lucru cu publicul. Acesta se va face cu respectarea indicațiilor polițiștilor, a marcajelor și a
regulilor de distanțare socială. Purtarea măștilor de protecţie fiind obligatorie.
Toate spațiile de lucru sunt dezinfectate periodic și igienizate cu rigurozitate, iar la
intrarea în instituție se recomandă folosirea produselor dezinfectante.
Întrucât, cetățenii străini și europeni au la dispoziție 90 de zile, de la data încetării stării de

urgență, pentru a efectua demersurile necesare de înregistrare și de preschimbare a
documentelor care au expirat în această perioadă, recomandarea noastră este de a se utiliza
portalul online de programare a documentelor, înainte de prezentarea acestora la ghișeu. Cât
privește obligativitatea de a anunța prezența unui cetățean străin pe teritoriul României,
găzduitorii au de acum la dispoziție o aplicație care poate fi accesată din site-ul public.

Biroul Informare și Relații Publice

15

REPERE ISTORICE

În fiecare an, la data de 9 mai, sărbătorim 3 evenimente importante pentru
poporul român și pentru cetățenii Uniunii Europene, precum: Ziua Independenței
României(1877), Ziua Victoriei Națiunilor Unite(1945) și Ziua Europei(1950).
Anul acesta se împlinesc

context

143 de ani de la proclamarea favorabil.

internaţional

Astfel,

în

1877,

jertfa

de

sânge

pentru

în cucerirea independenţei statului

Independenței de Stat a țării contextul declarării război Turciei român pe câmpul de bătălie,
noastre, moment semnificativ în de către Rusia, dornică să îşi ia contribuind în mod decisiv la

procesul consolidării democratice revanşa după războiul Crimeii capitularea armatei turce.La 9
a României.

(1853-1856),

Războiul de Independenţă
dintre

anii

1877-1878,

purtat

împotriva turcilor, a avut drept
consecinţă recunoaşterea pe plan
internaţional

a

independenţei

României. După mai bine de
patru sute de ani de suzeranitate
turcească, românii au profitat de
contextul internaţional pentru a-şi
făuri un stat suveran. Războiul a
izbucnit ca urmare a necesităţii
Principatelor Române de a se
elibera

de

sub

dominaţia

turcească şi a beneficiat de un

românească
proclamarea

clasa
a

politică Mai 1877 legislativul a votat

înţeles

independenţei

că moţiuni prin care se proclama
în Independenţa

Stat

a

Parlament trebuia să fie urmată României. Mihail Kogălniceanu
de

consfinţirea

acesteia

pe afirma atunci: ”Aşadar, domnilor

câmpul de luptă. După ce iniţial a deputaţi, nu am cea mai mică
respins

categoric

ideea

unei îndoială şi frică de a declara...că

cooperări între armata română şi noi suntem o naţiune liberă şi

cea rusă, rezistenţa neaşteptată a independentă”.

După

aproape

turcilor la Plevna avea să ducă la cinci secole a fost anulat tributul
celebra depeşă telegrafică din plătit Turciei. Ziua următoare, 10
19/31 iulie 1877 a marelui duce Mai 1877, domnitorul Carol a fost
Nicolae.

Comandantul–şef

al felicitat de parlamentari şi membri

armatei ruse solicita domnitorului ai

Guvernului

la

aniversarea

Carol intervenţia de urgenţă a urcării pe tron. Evenimentul a fost
armatei române care astfel a dat

marcat şi în ţară prin organizarea
de manifestaţii.

16 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

de

Tot

în

această

zi

se

împlinesc 75 de ani de la
Ziua Victoriei Națiunilor
Unite împotriva statelor
fasciste. Al Doilea Război
Mondial s-a desfășurat în
perioada

1

septembrie

1939 – 8/9 mai 1945.
Forțele care au participat
la această confruntare au
fost

statele

Tripartit
Germania,

din
și

Pactul
anume:

Italia

și

Japonia, iar în cea de-a doua alianță, se regăște, Regatul Unit alături de Franța, pe
parcurs alăturându-se URSS și SUA în 1941. La declanşarea acestei mari conflagraţii ţara
noastră, România, era într-o situaţie dezastruoasă, deoarece în vara anului 1940 a suferit
pierderi teritoriale grave – Transilvania, Basarabia, Bucovina de Nord și sudul Dobrogei în
favoarea vecinilor ei. Astfel, România intră în război în 1941 de partea Germaniei pentru a
recupera teritoriile luate de către URSS. Până în vara anului 1942, România s-a regăsit în
război contra Națiunilor Unite din care făcea parte Marea Britanie și SUA. În anul 1943
armata română a dus lupte înverșunate de rezistență în fața ofensivei sovietice în Ucraina
și apoi tot mai aproape de
granița țării. În condițiile în care
devenise evident că Germania
v-a pierde războiul, fapt care a
determinat

înlăturarea

lui

Antonescu de la conducerea
țării

prin

formarea

Blocului

Național Democrat și încheierea
unui

armistițiu

cu

Națiunile

Unite. România la data de 23
august

1944

s-a

alăturat

coaliției Națiunilor Unite și a ieși
din război alături de această
coaliție.
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REPERE ISTORICE
Cel de-al treilea moment istoric al zilei
de 9 mai îl reprezintă, Ziua Europei.
Anul acesta, Uniunea Europeană a
marcat 70 de ani de la Declarația Shuman temelia Europei Unite. În cadrul unui discurs
ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al
afacerilor externe de atunci, Robert Schuman,
propunea stabilirea unei noi forme de cooperare
politică în Europa, care să înlăture pentru
totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război
între națiunile Europei.
Viziunea ministrului era de a crea o instituție
europeană care să centralizeze și să gestioneze
producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a
fost semnat tratatul care prevedea crearea unui
astfel de organism. Propunerea lui Robert
Schuman este considerată a fi piatra de temelie a
Uniunii Europene.
Marcarea zilei este un prilej de salutare
a progreselor realizate, dar și de amintire a
drumului lung parcurs de construcția europeană,
de la viziunea unui proiect de cooperare între
câteva state europene la o realitate care unește
sute de milioane de cetățeni europeni din 27 de
state.
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Această sărbătoare este evenimentul
anual care reprezintă voința popoarelor
europene de a trăi în pace, liniște și unitatedevenită simbol al UE, care alături de
steagul, imnul, motto-ul și moneda unică
identifică entitatea politică a Uniunii
Europene.
Prin misiunea încredințată, Inspectoratul
General pentru Imigrări este singura instituție a
aparatului guvernamental cu atribuții în
acordarea rezidenței cetățenilor europeni în țara
noastră. Anual mii de cetățeni europeni aleg săși stabilească reședința sau domiciliu în
România. Cei mai mulți sunt membrii de familie,
au venit la studii, însoțesc cetățenii străini sau au
accesat piața forței de muncă.
De Ziua Europei, în 2020, instituțiile UE
au adus un omagiu online numeroșilor
europeni care, din solidaritate, îi ajută pe
ceilalți europeni să facă față crizei cauzate
de coronavirus. Mesajul comun a fost de
solidaritate pentru sănătate!

Cine a fost Robert Schuman?
Robert Schuman s-a născut în 1886 în
Luxemburg, dar a devenit cetăţean german când
regiunea în care locuia a fost anexată de Germania.
În 1919, după Primul Război Mondial, a devenit şi
cetăţean francez, când regiunile Alsacia şi Lorena
au fost restituite Franţei.
A studiat economia, dreptul, filosofia politică,
teologia şi statistica la universităţile din Bonn, Berlin,
Munchen şi Strasbourg, înainte de Primul Război
Mondial. Nu s-a putut înrola în armată din motive
medicale, dar a devenit activ în spaţiul politic,
urmând să îşi înceapă cariera de după război ca
membru al Parlamentului Francez.
După război, Schuman a ocupat o serie de
funcţii cu nivel înalt, devenind pe rând ministru al
finanţelor, prim-ministru, ministrul afacerilor externe
şi ministru al justiţiei. A fost unul dintre cei mai importanţi negociatori în ceea ce priveşte crearea unor
tratate şi iniţiative precum Planul Marshall – primul plan de reconstrucţie a Europei conceput de SUA,
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi Consiliul Europei – cea mai mare organizaţie în
materie de drepturi ale omului de pe continent. Astfel, Schuman punea treptat baza unificării Europei.
Prin urmare, în fiecare an, la data de 9 mai, sărbătorim pacea și unitatea în Europa.

Bibliografie:
Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994;
UCRR:
https://rutenii.ro/test/wp-content/uploads/2017/08/140_de_ani_de_la_cucerirea_Independentei_de_Stat_aRomaniei.pdf, accesat la data de 13.05.2020;
Enciclopedia României: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/R%C4%83zboiul_de_Independen%C5%A3%C4%83,
accesat la data de 13.05.2020;
Europa.eu: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_ro, accesat la data de 13.05.2020.
Poza Robert Schuman : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Schuman-1929.jpg

Flavia Coman
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1 Iunie, Ziua Copilului își are istoria odată cu adoptarea unei rezoluții, în anul 1954, de către
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru a proclama o zi mondială a copilului.
Așadar, Ziua Mondială a Copilului a fost înființată pentru prima dată în 1954 ca Ziua Universală a
Copilului și se sărbătorește la date diferite în peste 90 de țări ale lumii. Ziua Internațională a Copilului
se sărbătorește pentru a promova unitatea internațională, conștientizarea copiilor din întreaga lume și
îmbunătățirea bunăstării acestora.
Ziua Internațională a Copilului a fost marcată și în centrele regionale de proceduri și cazare a
solicitanților de azil din București, Galați și Rădăuți, prin mai multe activități organizate de către ofițerii
de integrare împreună cu reprezentanții ONG-urilor.

La Rădăuți, copiii au desenat
pe asfalt, au scris mesaje de
pace,

bucurie

și

prietenie

pentru toți copiii lumii și le-au
lansat în baloane colorate.
Cei

mai

curajoși

au

avut

oportunitatea de a-și exprima
talentul prin muzică sau în
atelierul de arte plastice.

C.R.P.C.S.A Rădăuți
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Activitățile copiilor refugiați din
CRPCSA Rădăuți
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Jocurile recreative și competițiile distractive au fost parte integrantă din programul zilei
organizat în curtea interioară a centrului de cazare din București. Tot aici, au fost pregătite
materiale video privind semnificația sărbătoririi zilei copilăriei.

Copiii refugiați care se află
la centrul București sunt din
Siria, Irak și Somalia. Pentru
ei, România înseamnă cea
de-a doua lor casă și locul

unde se simt în siguranță. În
toate

centrele

IGI

sunt

aproximativ 100 de copii
refugiați.

Activitățile
desfășurate cu
copiii refugiați din
CRPCSA București
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“Lumea văzută prin ochii copiilor” a fost tema activităților desfășurate pentru copiii din centrul de
la Galați. Cu toții au fost antrenați în jocuri ale copilăriei, au desenat pe asfaltul din curtea interioară și s
-au întrecut în competiții sportive adaptate vârstei. Pentru cei mai mici dintre ei, baloanele de săpun au
reprezentat distracția zilei. De asemenea, copiii au avut parte și de activități aplicative, au gătit
împreună cu părinții mâncăruri tradiționale zonei de provenință.

CRPCSA Galați

Și în acest an, ofițerii de integrare au construit cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale AIDROM,
ICAR și Salvații Copiii o lume aparte, plină de lumină, culoare, veselie și armonie, în care jocul,
cântecele, activitățile relaxante au adus pe chipurile copiilor zâmbete de bucurie.
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