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CAPITOLUL 1
RECUNOA TEREA I ÎN ELEGEREA
DIVERSIT II CULTURALE A REFUGIA ILOR
Sec iunea 1 Reflec ii generale privind profesionalismul în
domeniul migra iei for ate
1. Ac iunea profesional în contextul construirii discursive a categoriei
"refugia ilor"
Lucrul cu refugia ii se desf oar în mod normal într-un context care nu este lipsit de
prejudec i. Termenul de "refugiat", i ideile societ ii despre refugia i, sunt în esen
un produs al construc iei discursive istorice, culturale i politice1 (Hall 1994, p.137),
iar aceste idei determin în mare m sur fiecare interac iune i, mai ales,
interac iunea profesional cu persoanele descrise ca fiind refugia i. Mai jos se
reg sesc câteva dintre elementele cheie ale acestei construc ii:
a) Discursul victimei: Ca urmare a celui de-al Doilea R zboi Mondial i
referitor la Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite din 1951 privind statutul
refugia ilor, "refugiatul" este definit ca o persoan care necesit protec ie i, prin
urmare, trebuie privit doar ca o "victim ". Au fost personificate un set de probleme
structurale (r zboi, instabilitate politic , dezastru ecologic i umanitar etc.), a a cum
sunt prev zute în Conven ia ONU privind refugia ii i în dreptul individual de azil.
Refugiatul ca personaj a fost astfel construit doar pe baza "statutului de victim ".
Refugiatul este definit ca o victim for at s p r seasc ara natal sau este
relocat ca urmare a unui motiv specific. Motiva iile individuale, m surile active ale
refugia ilor sunt negate sau ignorate, creând astfel o imagine a refugia ilor care se
reduce doar la pasivitate, punându-i pe refugia i în ipostaza de a se limita s existe
doar ca victime, în calitate de "refugia i autentici". Din acest motiv, manifest rile
capacit ii lor de ac iune sunt considerate, în principiu, îngrijor toare sau
amenin toare, deoarece ele par a pune în discu ie ordinea social existent . Un
bun exemplu este tendin a ca orice manifestare a ini iativei sau activit ii proprii s
fie considerat drept o tendin criminal a unui "fals refugiat". A adar, în construirea
conceptului de "refugiat autentic" abilitatea de a ac iona nu numai c nu este luat în
considerare, ci este complet neglijat . Achille Mbembe vorbe te în acest context
despre "o perioad în care singura moralitate valabil este redus la un instinct de
mil fa de acele mii sau zeci de mii de forme de dispre fa de oamenii care se
ascund în spatele activit ii caritabile".2
Paternalismul i victimizarea reprezint astfel forme de ac iune i un modus
operandi bazate pe interac iunea care reduce refugia ii la rolul de victime.
b) Discursul persoanei care ajut
i al salvatorului: Men inerea
refugiatului la statutul de victim este problematic nu pentru c acesta în sine
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afirm conceptul de subiect care are nevoie de ajutor i care este astfel privit ca
subordonat. În acela i timp, permite construc ia discursiv a individului profesional
sau voluntar ca salvator sau persoan care ofer ajutor refugia ilor. Construc ia de
refugia i ca victime este întotdeauna într-o rela ie ierarhic cu "salvatorii" lor. Aceast
rela ie determin o imagine de sine în interac iune cu refugia ii, acceptat de
majoritatea societ ii, care a devenit cunoscut în prezent sub forma ajutorului; pe
baza pozi iei lor dominante, aceasta înseamn c "beneficiarii ajutoarelor nu pot
ob ine statutul de subiect al ajutoarelor”3 deoarece:
<<Reprezentarea "celuilalt" subordonat determin imaginea de sine a subiectului
modern, care depinde de asemenea de existen a acelor "alte persoane" - ei nu ar
trebui s vorbeasc în numele lor, deoarece altfel ar cauza distorsiuni ale
imaginilor create>>. 4
În aceast ordine ierarhic a paradigmei "ajutorului", o parte demonstreaz
caracterul s u umanitar, confirmând calit ile sale umane, pe când cealalt parte
este definit ca persoan care solicit ajutor i este etichetat ca fiind incapabil
de a aduce o contribu ie.5 “Dac persoanele care au nevoie de ajutor sunt
considerate incapabile s ac ioneze, fiind victime demne de mil , acest lucru îi
plaseaz pe cei care le ofer ajutor într-o pozi ie de superioritate”.6
c) Discursul de incriminare i construirea "falsului refugiat": Din nou,
problema o constituie reducerea motivelor de p r sire a rilor de origine, în primul
rând pentru c acestea ascund cauzele lor globale, inclusiv implicarea rilor de
destina ie din UE în aceste crize; în al doilea rând, nu este posibil trasarea unei linii
între migra ia voluntar i migra ia for at , având în vedere s r cia generalizat care
rezult din crizele induse global (politice, economice, ecologice, umanitare, etc.) care
priveaz oamenii de mijloacele lor de trai, for ându-i s migreze7. În cele din urm ,
diferen ierea dintre migra ia voluntar
i cea for at în contextul refugia ilor
genereaz o divizare în refugia i "autentici" i refugia i "fal i" - o diferen iere cu o
influen major asupra stigmatiz rii refugia ilor. Crearea unei distinc ii între refugia ii
dori i/nedori i are o influen major asupra gestion rii actuale la nivel european a
mi c rilor refugia ilor - în exterior prin ilegalizarea fluxurilor de migran i i, în interior,
prin incriminarea refugia ilor considera i a fi "fal i". Aceast clasificare a fenomenului
migra iei i refugia ilor indic o perspectiv care ascunde faptul c deciziile privind
politica de migra ie se bazeaz în mare parte pe interesele economice proprii ale
rilor gazd .
d) G sirea logicii i construirea deficitelor - discursul privind asimilarea
Un alt mecanism i ultimul cel mai semnificativ ca factor determinant în
construc ia refugia ilor este logica construirii grupurilor int i logica finan rii i a
subven iilor în domeniul asisten ei sociale. Conform acestor factori, "clientela" trebuie
întotdeauna prezentat ca având deficite, fiind un fel de entitate deficitar .
M surile sociale, care pot fi doar asimilative i compensatorii, vizeaz
eliminarea acestor deficite. În acest concept, integrarea poate avea succes doar prin
3

Astrid Messerschmidt (2009): Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung,
Migration und Zeitgeschichte. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel, p. 49
4
Ibid., pp.49 et seq.
5
Cf. ibid. pp.51 et seq.
6
Ibid., p. 52.
7
Cf. Louis Henri Seukwa (2016): Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit.
In: Maren Ziese & Caroline Gritschke (Hg.) Geflüchtete und kulturelle Bildung: Formate und Konzepte für eine
neue Praxis. Bielefeld: transcript Verlag, p. 107-122.

asimilarea refugia ilor, deoarece le lipsesc competen ele lingvistice, precum i alte
cerin e de baz i competen e-cheie.
"Cultura" pe care o aduc cu ei pare s fie o parte a problemei, pentru c nu
este compatibil cu cea a rii gazd . Acest discurs este problematic din mai multe
puncte de vedere. Pe lâng viziunea nepotrivit a "culturilor" pe care le aduc
refugia ii, diferen ele sunt v zute în termeni culturali. Mai mult, acest discurs
opereaz cu o în elegere generalizat a culturii, fiind v zut ca o cultur a unei
singure ri, adic ara de origine a refugiatului, neglijând toate celelalte categorii de
diferen iere social , cum ar fi mediul, genul, religia, orientarea sexual , vârsta, etc.
De fapt, cercet torii au demonstrat în mod clar c refugia ii i solicitan ii de azil
beneficiaz de o multitudine de competen e dobândite în contexte educa ionale
formale, non-formale i informale, datorit socializ rii lor primare i, uneori,
secundare, în diferite contexte în rile lor de origine i datorit biografiilor lor
transna ionale i experien ei dobândite în timpul fugii din ara de origine.8 Ei au
dobândit experien transna ional în timpul fugii, adesea în condi ii extrem de
severe, i aceasta trebuie considerat o resurs biografic , oferindu-le rezisten
i
capacitatea de a face fa unei game largi de provoc ri.
De fapt, refugia ii, ca toate celelalte fiin e umane, sunt persoane cu abilit i,
puncte forte i resurse care le deschid capacit ile individuale de dezvoltare i le
ofer baza pentru orice activitate de dezvoltare semnificativ .
În mod natural, unii refugia i au nevoi speciale de sprijin, de exemplu pentru a
face fa traumelor, dar nu ar trebui s generaliz m acest lucru.
2. Profesionalismul reflectiv în lucrul cu refugia ii
Construc iile discursive ale refugia ilor descrise mai sus creeaz bariere în
calea în elegerii, dar este necesar s le dep im pentru a realiza cu adev rat o
munc
profesional
cu refugia ii. Profesionalismul presupune nu numai o
deconstruc ie continu a cuno tin elor existente i dominante în domeniul propriu al
lucr torului, ci i o constant chestionare a propriei motiva ii pentru ac iune. Acest
lucru se poate realiza prin intermediul unei profesionalism reflectiv.9
O preocupare central a profesionalismului reflectiv este aceea de a examina
rela iile dintre diferitele forme de cunoa tere i ac iune în practica profesional
i
structura activit ii profesionale. Având în vedere contextele istorice, politice i
culturale care au creat o imagine stigmatizat a refugia ilor, profesioni tii în munca
de refugia ii trebuie s dezvolte un grad ridicat de auto-reflec ie.

8
Louis Henri Seukwa (2006): Der Habitus der Überlebenskunst. Zum Verhältnis von Kompetenz und Migration
im Spiegel von Flüchtlingsbiografien. Münster: Waxmann Verlag. Joachim Schroeder & Louis Henri Seukwa
(2007): Flucht Bildung Arbeit. Fallstudien zur beruflichen Qualifizierung von Flüchtlingen. Karlsruhe: Von
Loeper Verlag. Heike Niedrig & Louis Henri Seukwa (2010): Die Ordnung des Diskurses in der
Flüchtlingskonstruktion. Eine postkoloniale Re-Lektüre. In: „Diskurs“, Zeitschrift für Kindheits- und
Jugendforschung. Heft 2-2010, p. 406-418.
9
Cf. Bernd Dewe (2007): Reflexive Professionalität als Perspektive moderner Sozialarbeit. Sozialarbeit in
Österreich, Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik, 21, p. 22-27.

Ei trebuie s exercite o mai mare vigilen în ceea ce prive te riscurile de
culturalizare a condi iilor, de individualizare a problemelor structurale, o viziune a
competen elor orientat spre deficien e pe care refugia ii o aduc cu ei, coerci ia
asimil rii rezultate, asimetria de putere în interac iunea profesional
i riscul de
nesolidaritate în condi iile nedrept ii globale, care este cauza principal generatoare
de fluxuri de migra ie.
Numai dac se adopt aceast atitudine reflectiv , perturbarea rutinei
profesionale în lucrul cu refugia ii poate fi considerat o oportunitate de dezvoltare în
propria lor practic , în condi iile cre terii eterogenit ii sociale rezultate din migra ie.
Cu condi ia aplic rii abord rii reflective sugerate aici, prezen a refugia ilor
este o resurs pentru dezvoltarea profesional continu în practica asisten ilor
sociali i a lucr torilor sociali, a psihologilor, a reprezentan ilor legali i a consilierilor,
precum i a lucr torilor în domeniul s n t ii, etc..
Prezentul Manual î i aduce contribu ia prin punerea sub semnul întreb rii a
abord rilor curente din diferite domenii. Se inten ioneaz s încurajeze discu ia i
reflec ia. Pe baza analizei situa iei, a condi iilor de trai i a parametrilor respectivi din
cinci ri europene, precum i pe baza experien ei practice, aceast Manual prezint
exemple, concepte, factori de succes i obstacole pentru a ajuta cititorii s
reflecteze, îmbog indu- i astfel practica în diverse domenii de activitate.
Luând în considerare specificul contextual, diversitatea exemplelor i a
ilustra iilor contribuie la abordarea unei viziuni transna ionale i la desf urarea de
activit i dintr-o gam larg de domenii pe care le implic lucrul cu refugia ii.
Accentul se pune pe integrarea urm toarelor domenii: s n tate, asisten social ,
asisten juridic i profesional .

Sec iunea 2 Instruc iuni practice pentru profesioni tii din domeniul
juridic, social i medical
1. Congruen a cultural
Migra ia a contribuit la bog ia diversit ii de culturi, etnii i rase. Persoanele
care migreaz experienteaz multiple forme de stres care le pot afecta bun starea
mental ; procesul de integrare în noile societ i gazd poate conduce inclusiv la
pierderea normelor culturale, a obiceiurilor religioase i a sistemelor de sprijin social,
fiind necesar adaptarea la o nou cultur care poate avea drept consecin
schimbarea identit ii i a conceptului de sine. Cultura joac un rol important în via a
de zi cu zi a refugia ilor, iar diferen ele culturale pot avea un impact asupra
procesului de integrare, par ial datorit varia iilor lingvistice, religioase i sociale.
Refugia ii provin din medii culturale diferite, mul i dintre ei având identit i
culturale deja formate. Identitatea cultural este influen at de diver i factori atât în
timpul, cât i dup procesul de migrare, iar pierderea cultural este o poten ial
consecin inerent pentru ace ti oameni.

Identit ile culturale interac ioneaz , deoarece refugia ii intr în contact nu
numai cu oamenii din cultura majoritar din societatea gazd , ci i cu al i imigran i,
atât din culturi similare, cât i din culturi diferite. Astfel, se pot na te sentimente total
diferite: fie de apartenen
i confort, fie de înstr inare i suferin .
Pentru profesioni tii care acord asisten refugia ilor ca parte integrant a
procesului de integrare, este important s fie în eleas varietatea cultural , rasial i
etnic ce caracterizeaz popula ia refugia ilor. În determinarea gradului de
acomodare a individului în procesul de integrare este important s se ia în
considerare natura societ ii din care acesta provine, precum i caracteristicile
sociale ale fiec rui individ.
În aceast sec iune, în cadrul manualului sunt prezentate mai multe linii
directoare pentru profesioni tii care lucreaz cu refugia i sau pentru cei care doresc
s se specializeze în asistarea acestui grup int . Liniile directoare se bazeaz pe
particularit ile fiec rei ri (România, Belgia, Germania, Spania, Suedia).
2. Liniile directoare de practic din România
Ca urmare a evenimentelor care au obligat unele persoane s - i p r seasc
ara de origine, în statul gazd se va ini ia o procedur de ob inere a protec iei
refugia ilor. Odat ce acest statut este ob inut, este important ca, înc de la început,
persoana s aib informa ii exacte cu privire la drepturile i obliga iile legale. Ca
parte a procesului de integrare în societatea gazd , o în elegere perfect a
drepturilor i obliga iilor reprezint un aspect important. De multe ori, refugia ii nu pot
vorbi fluent limba rii gazd sau o alt limb de circula ie interna ional i nu sunt în
m sur s în eleag termeni complec i. Profesioni tii din domeniul juridic (consilieri
juridici, avoca i) care asist sau doresc s ajute refugia ii trebuie s - i adapteze
vocabularul astfel încât explica iile s fie pe deplin în elese de beneficiari.
Nerespectarea anumitor drepturi i obliga ii de c tre refugia i nu rezult în mod
automat din rea-inten ie, ci mai degrab datorit faptului c ace tia nu au primit
suficiente informa ii pentru a cunoa te importan a acestor drepturi i obliga ii i a
consecin elor care ar putea rezulta din nerespectarea acestora.
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Drepturile unei persoane refugiate în România

DA
(utiliza i fraze scurte, explica i termenii,
vorbi i rar)

NU (utiliza i termeni complec i, fraze lungi,
lipsa explica iei anumitor termeni)

In Romania toti refugiatii au drepturi:
Drepturile sunt stipulate in Legea nr 122/2006 privind
procedura de azil.
Cateva din cele mai importante drepturi:

Conform prevederilor Legii 122/2006 beneficiarii
unei forme de protectie au urmatoarele drepturi:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Dreptul de sedere in Romania. Dreptul de a
obtine documente privind resedinta.
Dreptul la un loc de munca. De a avea un
contract de munca.
Dreptul de a avea o afacere in Romania.
Dreptul la asigurare sociala si medicala. In acest
fel, persoana care lucreaza va fi protejata, va
putea beneficia de suport social si medical, in
cazul in care se imbolnaveste.
Dreptul la educatie, de a merge la scoala.
Practicarea propriei religii; educarea copiilor in
religia proprie.
Protectia datelor personale (precum nume,
adresa, numar telefon)
Access la toate instantele de judecata.
Dreptul de a beneficia (daca refugiatul solicita) de
ajutor financiar pe o perioada de cateva luni.
Refugiatul poate trimite solicitarea Inspectoratului
General pentru Imigrari- Directia Azil si Integrare.
Dreptul de a sta in Centrele de Cazare si
Proceduri, administrate de Inspectoratul General
pentru Imigrari- Directia Azil si Integrare.

!
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•

•

Access la teritoriu si obtierea documentelor
de resedinta si calatorie; acordarea unui cod
numeric personal care va fi mentionat pe
documentul
privind
resedinta
si
pe
documentul de calatorie. Fara explicatii cu
privire la ce este codul numeric personal.
A fi angajat de persoane fizice sau juridice, a
presta munca voluntara, a exercita profesii
liberale, a efectua acte juridice, acte de
comert, inclusiv activitati economice in mod
independent. Fara explicatii cu privire la ce
sunt profesiile liberale si actele de comert.
A beneficia de tratamentul cel mai favorabil
prevazut de lege pentru cetatenii straini cu
privire la achizitia de bunuri mobile si
immobile. Fara explicxatii cu privire la ce sunt
bunurile mobile si imobile.

DA

• Face i compara ii u or de în eles - când
corpul este r nit sau se simte "atipic", merge i
la medic; la fel, când ave i un disconfort
psihologic sau o ran , merge i la psiholog;
• Discuta i despre motivele pentru care clientul
dumneavoastr este reticent fa de
psihoterapie - Pentru a trece printr-un proces
terapeutic, o persoan trebuie s fie capabil
s gândeasc , s vorbeasc , s analizeze,
s fie con tient de ea îns i i de realitatea
înconjur toare, lucruri pe care o persoan
bolnav nu le poate face.
• Concentra i-v pe atributele pozitive ale
procesului terapeutic - a merge la terapeut
este un act de curaj i o dovad de putere.
Aceasta necesit for pentru explorarea
propriilor limite emo ionale i mentale.
• Face i leg tura cu practicile familiare de
vindecare - Ce metode folosi i în ara dvs.
pentru a dep i / vindeca o dificultate
asem n toare?
• Normaliza i nevoia de sprijin psihologic în
contextul actual - În zilele noastre, în lumea
occidental , mul i oameni solicit ajutor
psihologic atunci când întâmpin dificult i
emo ionale.

NU

•Nu explica i termenii de specialitate
utiliza i în psihoterapie - Psihoterapia se
refer la o serie de tratamente care pot
ajuta în probleme de s n tate mintal ,
provoc ri emo ionale i unele tulbur ri
psihiatrice.
•Nu ignora i mediul cultural al clientului dvs.
i nu pierde i din vedere faptul c
psihoterapia nu este o practic obi nuit în
ara sa de origine.
•Nu promite i c schimbarea / vindecarea
se vor întâmpla cu certitudine, doar pentru
a v convinge clientul s accepte
psihoterapia;
•Nu afirma i într-un mod categoric c
psihoterapia este singura metod util de
tratament.
•Nu cere i clientului dvs. s ia o decizie cu
privire la terapie înainte de a-i pune la
dispozi ie toate informa iile necesare i de
a discuta toate temerile sale cu privire la
procesul terapeutic.

!

DA

• Ar ta i pacientului dvs. c sunte i
con tient de diferen ele culturale
i petrece i câteva minute pentru
a vorbi despre asta - În eleg c în
ara dvs. aceast situa ie nu este de
dorit. În ce situa ie o persoan de
gen opus se poate apropia de o alt
persoan care s o ajute?
• Explica i pacientului de ce nu
poate fi consultat de un medic de
acela i gen - Echipa noastr
specializat pe probleme de refugia i
este destul de mic . Cel lalt coleg
are agenda înc rcat i a i fost
programat la mine pentru c vrem s
v ajut m cât mai curând posibil.
• Spune i pacientului dvs. cum
este v zut rela ia medic-pacient
în societatea occidental - În ara
noastr medicul trateaz pacientul
ca pe o persoan pe care trebuie s
o ajute, indiferent de gen. Este o
practic obi nuit ca pacien ii s fie
asista i de medicii de gen opus.
• Spune i pacientului cum se va
desf ura consulta ia medical i
cere i permisiunea - Trebuie s - i
ridici c ma a i s te întinzi pe pat.
Este ok pentru tine?
• Permite i pacientului s ia decizii
informate - Pute i alege s renun a i
la aceast consulta ie i s a tepta i
pân se elibereaz un alt coleg, îns
acest lucru va dura
mult timp.

NU

• Nu deveni i iritat i nu gr bi i
pacientul s v urmeze
instruc iunile, deoarece timpul se
scurge i mai ave i i alte întâlniri.
• Nu cere i pacientului s plece dac
nu dore te s fie consultat.
• Nu dispre ui i valorile sale culturale,
spunând c acest tip de preten ii nu
sunt în conformitate cu normele
societ ii moderne i civilizate.
• Nu v sim i i ofensat dac pacientul
solicit un medic de acela i gen i îl
acuza i pentru aceast solicitare pe
motiv c nu are încredere în
abilit ile dumneavoastr
profesionale.
• Nu îi spune i pacientului c , în cazul
în care refuz aceast consulta ie,
nu va fi mai fi programat la un alt
medic.

2. Linii directoare de practic din Belgia
Mai multe cercet ri au demonstrat faptul c migra ia for at i relocarea au un
puternic impact atât asupra rii gazd , cât i asupra refugiatului: s n tate, situa ie
economic , social , etc. În momentul în care au fugit din rile lor, cei mai mul i
refugia i au pierdut totul: propriet i, persoane dragi. Nu este deloc u or s pleci din
ara natal i s ajungi într-o ar str in unde se vorbe te o alt limb , unde exist
un alt sistem cu alte valori. Mul i se simt pierdu i i întâmpin dificult i în adaptarea
la aceast schimbare brusc .
Dup ce au pierdut controlul asupra propriei vie i, unii refugia i se aga de
acele câteva lucruri care le dau un sentiment de siguran . Printre acestea,
"identitatea cultural " poate fi considerat una dintre cele mai importante. Ei se
aga de valorile din ara de origine: limb , obiceiurilor alimentare, compania
compatrio ilor lor, o atitudine care este adesea perceput de cet enii rii gazd ca
lips de integrare. Când aceast percep ie este men inut , ea poate provoca
tensiuni nedorite între refugia i i reziden ii locali. Ace tia din urm a teapt ca
refugia ii s îmbr i eze noua societate i s î i adapteze modul de via , în caz
contrar ajungându-se la situa ii de conflict i excluziune. Vorbim aici despre tensiuni
inutile, deoarece se bazeaz neacceptare i false ipoteze. Ei r mân ata a i de
propria identitate cultural , deoarece nu doresc s se integreze.
Din dorin a de a- i p stra identitatea, refugia ii nu resping în mod automat
valorile societ ii gazd . Aceasta este uneori singura lor cale de a face fa unei
situa ii dificile. În ceea ce prive te profesioni tii care lucreaz cu refugia ii, este
esen ial s re ine i faptul c "refugia ii sunt oameni obi nui i într-o situa ie
extraordinar ". Prin extraordinar, ne referim la ie it din comun, a a cum este migra ia
for at . Este nevoie de timp pentru adaptarea la o nou societate, în special pentru
adul ii care sunt obi nui i cu un anumit mod de via .

Context/Situa ie: Refugiatul este o femeie de afaceri de succes divor at , iar în ara
dvs. izbucne te un r zboi. Pentru a fi în siguran , singura op iune este s pleca i din
i dificil , v g si i refugiu într-o ar în care, în
Europa. Dup o c l torie lung
compara ie cu standardele europene, o considera i conservatoare. De exemplu, ca
femeie nu po i purta pantaloni sau fust / rochie deasupra gleznei. Dac femeii de
afaceri îi place totu i îmbr c mintea "interzis ", va avea nevoie de ceva timp înainte de
a se adapta la aceast regul a societ ii.

Context/Situa ie: Refugiatul este un activist respectat pentru drepturile omului în ara
dumneavoastr . Din cauza activit ilor dvs. politice, trebuie s fugi i din ara dvs.,
moment în care pierde i toate economiile i propriet ile. Dup ce a i ajuns în ara
gazd , ave i dificult i în g sirea unei locuin e sau a unui loc de munc decent,
deoarece majoritatea oamenilor nu au încredere în str ini. Sunte i considerat a fi de
clas inferioar i trebuie s lucra i ca om de serviciu pentru a supravie ui.

Cum v-a i sim i în acele situa ii? A i renun a la toate credin ele dvs. i le-a i
îmbr i a pe cele noi f r s clipi i? La urma urmei, ara gazd v-a oferit un loc sigur.
Deci, de ce v-a i plânge? Trebuie s fi i recunosc tor!
Aceste exemple ilustreaz dificult ile cu care se confrunt refugia ii i
numeroasele remarci pe care trebuie s le suporte în via a de zi cu zi. Realizând
acest lucru ve i putea vedea lucrurile din alt perspectiv i ve i empatiza cu ei.
Profesioni tii care ofer orientare i îngrijire refugia ilor sunt încuraja i s
adopte o atitudine sensibil care s in cont de aspectele culturale. Aceasta
înseamn c ei nu r mân rigizi în modul lor de lucru. Ei v d lucrurile în perspectiv
pentru a-i în elege pe refugia i i pentru a-i ajuta mai bine. Pentru a putea face acest
lucru, este extrem de important ca profesionistul s recunoasc lupta de identitate cu
care se confrunt aceste persoane. Astfel, trebuie s con tientiza i cadrul i valorile
dvs. de referin . Cum m descurc în via
i de ce gândesc, vorbesc i ac ionez în
acest fel? R spunsul la aceste întreb ri va fi influen at de multe elemente, printre
care se num r : sexul, vârst , educa ia, situa ia socio-economic , personalitatea,
experien a de via , i a a mai departe. Dup analizarea cadrului dvs., trebuie s
recunoa te i c aceasta nu este o regul pentru to i. Pute i împ rt i o anumit
valoare a altor persoane, dar nu ve i îmbr i a niciodat tate valorile acestora.
Recunoscând acest lucru, ve i fi mai pu in rigizi în abordarea refugia ilor sau a
oric rui alt grup int . Ve i fi mult mai deschis. Aceasta nu înseamn c trebuie s v
pierde i propriile valori i s accepta i toate valorile celuilalt. Este important s v
dezvolta i capacitatea de a asculta i de a încerca s în elege i cealalt persoan
înainte de a trage concluzii bazate pe propriile valori sau pe stereotipurile existente.
Înseamn , de asemenea, c accepta i faptul c procesul de adaptare a noilor veni i
necesit timp i c trebuie s li se acorde timpul necesar de acomodare. Pentru a
crea în elegere i participare nu este nevoie s v impune i punctele de vedere în
fa a altor persoane. Majoritatea persoanelor, printre care se num r i profesioni ti
care lucreaz cu refugia i, nu sunt întotdeauna în favoarea acestei abord ri,
deoarece consum mult timp i se a teapt ca refugiatul s se adapteze i nu
invers, pentru c nu simt nevoia de a în elege valorile sau cultura lor. Desigur,
aceasta nu este o necesitate în toate domeniile de activitate. Dar experien a ne-a
ar tat c acest pas f cut c tre refugiat este benefic pentru colaborarea ulterioar ,
mai ales dac trebuie s construi i o rela ie de încredere. În elegerea motivului
pentru care refugia ii ac ioneaz prin dialog sau interven ia unui colaborator
intercultural nu va reduce doar prejudec ile i neîncrederea existente, ci va contribui
la o munc eficient . Ce altceva mai poate cere un profesionist?!
Chiar dac aceast metod
i-a dovedit eficien a în diferite situa ii, este
important ca profesioni tii s in cont de faptul c lucrul cu oamenii nu este o tiin
exact . Oamenii sunt imprevizibili i diferi i, deci nu v pute i a tepta ca rezultatul
ac iunilor dvs. s fie acela i în orice situa ie. R mâne i flexibil i adapta i-v
metodele de lucru în func ie de persoana care se afl în fa a dvs.

Context/Situa ie: Dl X i so ia lui sunt analfabe i. În ara lor de origine erau
agricultori i nu trebuiau s se ocupe de prea multe documente. Acum au nevoie de
îndrumare pentru a- i pune ordine în documente. În timpul conversa iilor, asistentul
social a observat c , de i so ul nu pare a fi la fel de inteligent ca i so ia, el î i

Sfaturi pentru asisten ii sociali care ofer asisten

într-un astfel de caz

În aceast situa ie se au în vedere dou abord ri
Ar ta i-i domnul X sl biciunile sale

i transfera i responsabilitatea so iei

sale.
Permite i-i domnului X s r mân responsabil i astfel trebuie s preia i s
fac totul singur.
Prima abordare ar putea afecta rela ia de încredere provocând conflicte în
cuplu. Dar prin preluarea responsabilit ii, asistentul social le ia ansa de a înv a i
de a deveni independen i. Astfel, asistentul social ar trebui s se adapteze situa iei.
Continua i s v adresa i domnului X, dar solicita i prezen a so iei sale la fiecare
întâlnire, tiind c aceasta î i va reaminti tot ce a spus asistentul social i îl va ajuta,
dac este necesar. Având în vedere situa ia, aceasta pare a fi cea mai bun
abordare.
Orientarea sau îngrijirea care in cont de aspectele culturale presupun
analizarea situa iei, în elegerea clientului i g sirea celei mai bune abord ri posibile.
Pentru a face acest lucru, specialistul trebuie s comunice cu clien ii. Acest lucru va
împiedica crearea unor false ipoteze i/sau a c derii în stereotipuri.

3. Linii directoare de practic din Germania
În Germania, educa ia i formarea profesional (EFP) sunt organizate în
principal în sistem "Dublu". Aceasta înseamn c exist dou locuri de înv are
coordonate pentru fiecare program EFP:10
(1) Asigurarea EFP la locul de munc prin "training intern" (70% din EFP)
• Temeiul juridic: contractul de training
• Compania care ofer trainingul îi pl te te stagiarului "o indemniza ie de
training"
• Compania asigur training sistematic în condi ii de munc reale (trainer intern,
echipament actualizat, etc.)
(2) Înv mântul profesional (30% din EFP)
• Temeiul juridic: legisla ia privind înv mântul obligatoriu
10

See Bundesinstitut für Berufsbildung GOVET Präsentation Berufsbildungssystem Deutschland, Data Sheet Dual VET in Germany. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/govet_datasheet_vet_en.pdf

•
•

Administra ia local finan eaz coli profesionale publice (institu ii, profesori,
etc.)
colile profesionale ofer lec ii gratuite în înv mântul profesional (2/3) i în
înv mântul general (1/3)
Cele mai bune politici privind refugia ii i solicitan ii de azil în sistemul regulat:

Instruirea lingvistic : "Cursuri de integrare" - Solicitan ii de azil i alte grupuri
de persoane care pot s r mân în continuare pot fi admi i s participe la un curs de
integrare, presupunând c aceste cursuri sunt disponibile (începând cu Actul de
Integrare din ianuarie 2017 [Integrationsgesetz]. De asemenea, exist programe
disponibile la nivel na ional pentru promovarea lingvistic profesional a migran ilor
i a solicitan ilor de azil care au cerin e speciale de comunicare la locul de munc .
Consultan , training i plasare în centre de lucru: exist m suri speciale i cursuri
pentru solicitan ii de azil (numai pentru cei cu perspective clare de a r mâne) care
au ca scop promovarea integr rii pe pia a for ei de munc . Sistemul tranzitoriu
pentru participan ii auxiliari (16-18 ani) care urmeaz o form de înv mânt
obligatoriu la Hamburg11: În colile profesionale exist cursuri speciale pentru
migran i i solicitan i de azil, în cazul în care limba rii de origine nu este limba
german . Aceste cursuri dureaz doi ani pentru participan ii cu norm întreag .

Cadrul privind accesul la educa ie i pia a muncii din Germania
Pân acum zece ani, refugia ii f r un drept sigur de edere nu au fost inclu i
în programele finan ate din fonduri publice pentru educa ia i formarea profesional
i integrarea pe pia a muncii. De zeci de ani, politica german privind azilul i
refugia ii s-a caracterizat printr-un grad ridicat de excludere. Din cauza acestei
abord ri xenofobe, a fost important ca programele europene s aib un anumit
impact. Începând cu anul 2002, din partea guvernului a avut loc un proces lent de
schimbare de paradigm cu privire la participarea acestui grup la educa ie i la pia a
for ei de munc , precum i la schimbarea climatului în societatea civil i la nivelul
politicilor, în general.
Refugia ii i solicitan ii de azil f r drept sigur de edere trebuiau s fac fa
unor mari provoc ri, deoarece au fost exclu i pe termen lung din educa ie i formare
i de pe pia a muncii. Sau aceasta se refer la acei refugia i care pân acum au avut
drepturi limitate considerabil datorit statutului acestora (solicitan ii de azil, care se
afl în prezent în procesul de azil sau persoanele tolerate – i care riscau s fie
deporta i în ara lor de origine). Acest lucru poate însemna, de asemenea, c î i
pierd capacitatea de inser ie profesional deoarece nu- i pot folosi abilit ile i
calific rile pe care le-au adus cu ei din rile lor de origine. Pentru a sprijini sistemul
regulat în activit ile i programele din educa ie i de pe pia a muncii desf urate de
c tre administra ia muncii, exist câteva bune practici care pot fi eviden iate:

11

Hamburg este un stat federal. Politicile educa ionale ale celor 16 state sunt independente, astfel încât
conceptele de colarizare privind educarea refugia ilor tineri difer de la un stat la altul.

•

•

•

În Hamburg, re elele au fost implementate în diverse fluxuri de finan are
începând cu anul 2002, fiind finan ate de Ministerul Federal al Muncii i al
Afacerilor Sociale, de ora ul Hamburg, precum i de Fondul Social European. În
total exist 10 organiza ii care desf oar 12 subproiecte i care au o vast
experien
în consiliere, coaching, calificarea i plasarea refugia ilor i a
solicitan ilor de azil. Programele sunt gratuite pentru participan i.12 Re eaua
FLUCHTort Hamburg cu sediul în Hamburg este una dintre cele 41 de re ele de
pe întreg teritoriul federal care sprijin în prezent integrarea profesional a
refugia ilor tineri i adul i i a solicitan ilor de azil.13
Formarea re elei este un instrument inovator pentru a dep i obstacolele pe care
le întâmpin persoanele dezavantajate pe pia a for ei de munc . De ce se
întâmpl acest lucru? Eficacitatea m surilor individuale de integrare a refugia ilor
i a solicitan ilor de azil poate fi sporit prin desf urarea acestora într-un sistem
de re ea. S-au folosit principii de sus inere bine personalizate, orientate c tre
nevoi i un concept flexibil pentru a asigura participan ilor oportunit i de acces
facil. Organizarea diverselor subproiecte într-un grup de proiecte permite
implementarea unei abord ri integrate de ac iune. Coordonarea individului face
posibil armonizarea m surilor individuale, oferind o gam mai larg , cu
perspective mai bune de succes pentru toate m surile. Organiza iile pentru
refugia i i organiza iile aflate în strâns leg tur cu companiile i pia a for ei de
munc desf oar împreun programe având ca scop asigurarea accesului la
cursuri i la un sistem modular de accesare a programelor de calificare i plasare
a for ei de munc la un nivel superior de calificare.
În plus fa de cooperarea cu diver i parteneri strategici (autorit i din ministere,
agen ii de plasare a for ei de munc , camere i ONG-uri), cooperarea cu
companiile reprezint o latur important în activit ile re elei. FLUCHTort
Hamburg a construit o re ea extins de peste 200 de contacte de afaceri pe
parcursul mai multor ani de experien practic , re ea care poate fi folosit pentru
plasarea în internship-uri, training-uri i angajare.

Context/Situa ie: cum ar trebui profesioni tii din domeniul juridic i social s prezinte
unui refugiat explica ii cu privire la accesarea pie ei for ei de munc într-o manier cât
mai simpl

See www.fluchtort-hamburg.de
Under the name of FLUCHTort Hamburg, the networks FLUCHTort Hamburg 5.0 (funded on federal level)
and chances at the FLUCHTort Hamburg (funded by the city of Hamburg) are currently operating.
%

13

Drepturile i obstacolele legate de accesul pe pia a muncii din Germania

DA (fraze scurte, explica i termenii)

(termeni complec i, fraze lungi, lipsa
NU
explica iei unor termeni)

În Germania, garan ia pentru sprijinirea vie ii
refugia ilor se acord printr-o lege special Actul privind indemniza iile solicitan ilor de azil.
Atâta timp cât primesc aceste beneficii de baz
din partea serviciilor sociale, nu au acces la
serviciile Centrului de plasare a for ei de munc .

Dup intrarea în ar : interzicerea angaj rii în
primele 3 luni

Dac procedura de azil nu a fost finalizat , se
asigur dreptul la orientare profesional din
partea agen iei de plasare a for ei de munc .
Se va efectua o examinare de c tre
departamentul de munc / departamentul pentru
str ini în ceea ce prive te condi iile de munc
(salariul standard!) (de la 16 luni)
Se asigur accesul nelimitat la pia a for ei de
munc dup 4 ani.
Accesul la educa ia profesional (în companii =
sistem dual) pentru tinerii refugia i este asigurat
din prima zi de edere

Mul i dintre cei care ajung în Germania nu
primesc azil. F r
recunoa tere, refugia ii
trebuie s p r seasc din nou ara. Mul i dintre
ace tia au statut de "tolerat" (permis de edere
limitat , supus revizuirii), deoarece deport rile
nu sunt posibile din motive umanitare. Dar
("Duldung") nu le confer
aceast toleran
dreptul la edere, fiind doar o amânare limitat a
deport rii unei persoane care nu poate p r si
ara. Datorit
acestui context, accesul la
serviciile de educa ie i formare este mai dificil.
Dac procedura de azil nu este finalizat
dac ave i statut de persoan "tolerat ",
nevoie de un permis de munc pentru a
acces la educa ia profesional sau la pia a
de munc .

sau
ave i
avea
for ei

Ave i acces restric ionat la cursurile de limb
dac
rile de origine nu au o "perspectiv bun
de edere". Accesul la cursurile de integrare
este posibil numai pentru refugia ii din Iran, Irak,
Siria, Eritreea sau Somalia.

Context/Situa ie: Educa ia i formarea profesional - companiile sunt importante locuri
de înv are în Germania

Prin cercetarea practicii i a form rii profesionale, s-a dovedit c
întreprinderile sunt locul ideal pentru calificarea practic înainte de angajare i
sporirea oportunit ilor de integrare pe pia a normal a muncii sau în formarea
profesional , în special pentru tinerii defavoriza i14. Munca practic într-un context
opera ional face posibil abordarea i normalizarea structurilor companiei. De
14

Christa Oberth; Beate Zeller; Ursula Krings. (2006): LERNORT BETRIEB. Berufliche Qualifizierung von
benachteiligten Jugendlichen. Methodische Ansätze für Ausbilder und Ausbilderinnen. Eine Expertise. Bonn:
Bundesinstitut für Berufsbildung.

asemenea, ace tia dobândesc abilitatea de a coopera cu al i angaja i în situa ii
concrete de lucru i, în special, ofer tinerilor refugia i posibilitatea de a ob ine o
perspectiv asupra pie ei for ei de munc din ara gazd i s se prezinte în fa a
companiilor cu aceste aptitidini deja dobândite i de multe ori inute ascuns. Drept
urmare, perspectiva unei implic ri într-o rela ie de educa ie sau de munc poate fi
deosebit de relevant pentru tinerii refugia i care au fost nevoi i s - i întrerup
carierele educa ionale din cauza migra iei i/sau a lipsei certificatelor oficiale de
studiu din rile lor de origine, având astfel anse de avansare mult mai slabe. În
acela i timp, instructorii de training din companii se confrunt cu provoc ri
semnificative, mai ales atunci când tinerii refugia i particip la activit i de înv are
f r s cunoasc suficient limba german , fiind astfel un grup int str in pentru
personalul de formare.15

DA

NU

•C uta i
0 cadrul legislativ privind
accesul la VET i, de asemenea,
&, 1
2
, 1
3
angajatorii 3 i solicitan ii de azil ar
putea 4 & 1
cu legea. 5 0 1
statutul juridic diferit al beneficiarilor.
•Pentru a 4 o experien realist pe
pia a muncii din Germania, încerca i s
v motiva i clien ii s înceap cu un
& într-o companie.
•Începe i cu un
pentru a le permite
refugia ilor i solicitan ilor de azil s
creeze o cerere de angajare i un CV
relevant.
•Utiliza i o list de verificare pentru a
ob ine locuri &
&)
) , cum ar fi:
•Exist suficiente 1&1
60 pentru o
munc rezonabil i serioas în cadrul
companiei?
7 #
0
1&
$
1
81
1
$
11
1
$
9
•Exist suficient personal de orientare cu
#
resurse de timp pentru a oferi
consultan cu privire la dezvoltarea,
implementarea i reflectarea sarcinilor de
lucru i înv are?
•Se asigur # & c refugia ii primesc o
evaluare semnificativ în form scris ?

7 S nu ave i a tept ri false cu privire la
procedurile de ob inere a unui permis de
munc i a problemelor de ordin
administrativ în ceea ce prive te ini ierea
training-ului într-o companie.
• Nu v concentra i doar pe lipsurile
refugia ilor i ale solicitan ilor de azil
(limba nu este suficient , etc.); uita i s
scoate i în eviden capacitatea,
motiva ia i nevoia de a-l primi persoana
în cauz într-o lume real de lucru.

15

• Echilibra i problemele i nevoile
refugia ilor în general. Nu aborda i
discu iile publice i din mass-media
social cu privire la xenofobie.

Maren Gag (2018): Praktika und noch viel mehr… Betriebe als wichtige „Lernbegleiter“ und Bildungsorte.
In: Schroeder, Joachim (Hrsg.): Flüchtlinge in der Schule. Vom Krisenmanagement zur nachhaltigen
Schulentwicklung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. [Cartea va fi publicat în iunie 2018]

Context/Situa ie: Mentoratul ofer asisten

refugia ilor i solicitan ilor de azil în EFP

În cadrul re elei FLUCHTort Hamburg s-a înfiin at proiectul "Sprijinul
educa ional prin mentori", proiect care aduce laolalt refugia ii i studen ii din
domeniul asisten ei sociale.
Este vorba de toate domeniile vie ii care au nevoie de stabilizare, permi ând
astfel mentorului s continue i s completeze trainingul.
Aceast form de sprijin este descris în tiin a educa ional prin termenul de
"sprijin de zi cu zi". Acest lucru face posibil ob inerea unor perspective aprofundate
asupra situa iei de via
a refugia ilor, care se caracterizeaz prin teama de
deportare, locuin e i condi ii de via necorespunz toare, lips de orientare i
discriminare. Mentoratul face posibil ob inerea unei prezent ri generale a acestei
situa ii de via în ansamblu pe parcursul timpului i permite astfel un r spuns
adecvat.
Ce se întâmpl atunci când mentoratul poate varia foarte mult - ar putea fi
sprijinul la coal , reflec iile asupra propriei religii, înso irea la o audiere în instan ,
mersul la un cinematograf împreun sau desf urarea unei discu ii comune cu
instructorul de formare.
Este vorba de un contact care ar putea, dar nu este obligatoriu, s cuprind
toate problemele din via
i care nu impune nim ui opiniile altora.
Toate activit ile mentorilor care îi implic pe ter i se realizeaz cu aprobarea
persoanei mentorate, iar pentru a asigura o baz de încredere exist o obliga ie de
confiden ialitate. Persoanele mentorate se simt în siguran în aceast form de
sprijin, deoarece au cu cine s vorbeasc despre toate preocup rile lor i nu trebuie
s caute sursa corect de consiliere.
Mai mult, acest contact le ofer o perspectiv asupra vie ii cet enilor germani
sau a unei persoane care s-a n scut aici (mul i dintre mentori provin din familii de
migran i) i, în unele cazuri, acesta este singurul lor contact cu o persoan
"german ". Acest contact intensiv le ofer , de asemenea, o perspectiv asupra vie ii
din partea unui student, dându-le astfel idei pentru propriul viitor.
4. Linii directoare de practic din Spania
Lipsa unei reglement ri de implementare a Legii 12/2009 privind dreptul la azil i
protec ia subsidiar este unul dintre principalele impedimente juridice pentru

integrarea socio-economic a solicitan ilor de azil i a refugia ilor în Spania. În plus,
la momentul încheierii prezentului studiu, nici Directiva privind procedurile de azil
2013/32/UE, nici Directiva privind condi iile de primire 2013/33/UE nu au fost
încorporate înc în sistemul juridic spaniol.

Context/Situa ie: cum ar trebui profesioni tii din domeniul juridic i social s
unui refugiat explica ii cu privire la drepturile sale într-o manier cât mai simpl

prezinte

Drepturile refugia ilor în Spania

DA (fraze scurte, explica i termenii)
Ave i dreptul s solicita i statutul de refugiat la
frontier , de la Oficiul pentru Azil i Refugia i
(OAR) i de la alte birourile specializate de pe
teritoriul Spaniei.
Ave i dreptul s fi i informa i într-o limb pe care
o în elege i în leg tur cu diferite întreb ri legate
de procedur (astfel încât pute i solicita un
interpret)
Ave i dreptul de a fi asistat de un avocat (în mod
gratuit dac nu îl pute i pl ti)
Dup
ase luni în care cererea dvs. a fost
acceptat pentru procesare de c tre Ministerul
de Interne, ave i dreptul la munc (permis de
munc )
Ave i dreptul s participa i la cursuri de limbi
str ine i orientare privind pia a for ei de munc
Ave i dreptul s accesa i serviciile publice de
s n tate.
Ave i dreptul s primi i un r spuns oficial pentru
cererea dvs. dup
ase luni. Dac
este
respins , pute i s contesta i decizia în instan
Dac beneficia i de statutul de refugiat, primi i
un cod de identitate i acces la servicii publice
(ocuparea for ei de munc , training, securitate
social , servicii sociale). De asemenea, ave i
dreptul de a aplica pentru reîntregirea familiei

NU
(termeni complec i, fraze lungi, lipsa
explica iilor unor termeni)
Nu pute i solicita statutul de
Ambasada sau Consulatul Spaniei

refugiat

la

Dac cererea dvs. nu este acceptat pentru
procesare (pentru studii), nu ave i drepturi i
trebuie s p r si i ara
Nu ave i dreptul la o locuin
Nu ave i dreptul s ob ine i un loc de munc sau
subven ii (pute i c uta un loc de munc dac
ave i un permis de munc )
Nu pute i beneficia de asisten psihologic
i
asisten stomatologic (ambele tratamente nu
sunt acoperite în general de sistemul public de
s n tate care ofer doar servicii de baz )

Context/Situa ie: În Spania, refugia ii i solicitan ii de azil au dreptul de a lucra ase
luni dup ce le-a fost acceptat cererea pentru procesare de c tre Ministerul de Interne,
indiferent dac au sau nu un permis de edere. În primele ase luni, i anume în Faza 1
(când nu au acces la pia a for ei de munc ), refugia ii i solicitan ii de azil sunt a tepta i
s participe la un program care ofer , printre alte servicii, cursuri de limbi str ine i
orientare pe pia a for ei de munc . Dar disponibilitatea i calitatea acestor servicii au
fost puse sub semnul întreb rii din mai multe puncte de vedere. De obicei, dup aceste
prime ase luni, refugia ii nu sunt preg ti i s - i g seasc un loc de munc i acesta
devine principalul obiectiv al urm toarei faze, Faza a II-a, denumit "faza de integrare",
care teoretic implic sprijin prin monitorizarea unui specialist în training i angajare. În
Faza a III-a (faza de autonomie) se asigur asisten ocazional i transferuri b ne ti
sporadice pentru a încheia procesul de integrare. Cu toate acestea, nu exist servicii de
ocupare a for ei de munc specializate, iar în fazele a II-a i a III-a, solicitan ii de azil i
refugia ii sunt integra i în principal în schemele i serviciile generale de sprijinire a pie ei
for ei de munc deja existente pentru imigran ii economici i cet enii autohtoni.

În ciuda contextului deosebit de negativ al pie ei for ei de munc din Spania,
exist câteva bune practici care pot fi eviden iate:

• Unele ONG-uri ofer servicii de ocupare a for ei de munc axate pe furnizarea
de planuri de ac iune individualizate i adaptate pentru angajarea refugia ilor
i a solicitan ilor de azil. Acestea includ, de obicei, interviuri de screening
ini ial
pentru
evaluarea
calific rilor,
abilit ilor
i
a
nevoilor
refugia ilor/migran ilor
• De asemenea, extinderea i colaborarea cu angajatorii în scopul cre terii
sensibiliz rii acestora pot fi considerate ca o bun practic .

Câteva sugestii pentru profesioni tii care se ocup de integrarea pe
pia a for ei de munc a refugia ilor i a solicitan ilor de azil:

DA

NU

• Solicita i persoanei s precizeze
toate activit ile (pl tite sau
nepl tite) pe care le poate face$
0 ) s aleag 2)3 &
le face
sau 2 plac cel
mai
.
• Cere i persoanei s descrie ce fel de
locuri de munc
4 sau #
4 60
, în ara de origine
• Întreba i persoana cum a 1 0
1
6:
înv at
s fac acele
4 60 ?
• Întreba i dac persoana are studii
sau calific ri academice ... i dac
are o documenta ie academic sau o
poate ob ine din ara de origine.
• Întreba i ce fel de munc ar dori s
fac în ara gazd
• Întreba i dac persoana poate vorbi
fluent limba limbii rii gazd sau
trebuie s o îmbun t easc ...
• Întreba i persoana despre nevoile pe
care crede c ar trebui s #
1&
înainte de ob ine
un
loc de munc : permis de munc , mai
mult preg tire, alte nevoi ...
7 # 0 &
6 & 1
&
&
1 0
1
6$
&
0)
&1
,
&
60
: 6
& 6 6
2
&
61
4

• Nu trata i persoana ca i cum nu
1 ans6 de a- i g si un loc de
munc , nu
abilit i
sau
6
6 2 4 0 1 în ara
gazd .
7 6
4 0 a tept ri false. G sirea
unui loc de munc 1 & ,6 1 este
dificil i, de obicei,
un proces
lent. Pentru a g si un loc de munc
nu va trebui s "lupte" i s - i
concentreze eforturile i timpul, dar
acest lucru este posibil
• Nu & 1: 0 persoan 2
,6 # &
6
8 6. Dac nu g se te
un loc de munc , este pentru c
exist pu ine locuri de munc
disponibile i/sau pentru c serviciile
de asisten sunt adesea
1 & ,6 1
7 ; utarea unui loc de munc
depinde numai de persoan 2
,6.
!
trebuie s caute sprijin i
re ele
& 8 . Faptul c un refugiat
2: g se te un loc de munc decent
este responsabilitatea întregii
societ i care îl prime te, nu este
numai responsabilitatea lui.

Context/Situa ie: Antreprenoriat - absorb ia refugia ilor i a migran ilor pe pia a
formal a muncii depinde de acordarea permiselor de munc i de restric iile care ar
putea fi atribuite unor astfel de permise. De asemenea, problemele cu recunoa terea
calific rilor, barierele lingvistice i discriminarea reprezint provoc ri importante c rora
trebuie s le fac fa . Prima consecin este aceea c mul i refugia i i migran i ajung
s lucreze în sectorul informal, f r drepturi i protec ie social . Acest lucru este
dramatic în special în cazul femeilor care presteaz munci domestice (peste 50% dintre

Bunele practici identificate în domeniul Antreprenoriatului sunt:

• Desf urarea de activit i independente i serviciile de orientare în
domeniul antreprenoriatului (de obicei, oferite de asocia ii profesionale i
ONG-uri) sunt utile prin oferirea de asisten tehnic pentru crearea propriei
afaceri.
• Existen a anumitor modele de întreprinderi, mult mai adaptate diverselor
forme de management participativ, cum ar fi economia social (cooperative)
i întreprinderile sociale de integrare în munc care includ întreprinderile de
integrare social , în principal companiile reglementate de Legea 31/2015;
conform prevederilor acestei legi, întreprinderile de integrare social sunt
acele companii cu r spundere limitat al c ror obiectiv social este
integrarea i formarea profesional a persoanelor care se confrunt cu
excluziune social , ca modalitate de accesare a pie ei for ei de munc .

Câteva sugestii pentru profesioni tii care lucreaz
în domeniul
serviciilor de antreprenoriat pentru refugia i i solicitan i de azil:

DA

• Întreba i dac persoana ar fi interesat
s î i creeze propria afacere .... dac da,
pute i întreba:
•A i administrat vreo afacere în ara dvs.
de origine? În ce companie? Cum a
mers? Ce s-a întâmplat în cele din urm ?
... ÎNCERCA I s ob ine i toate
informa iile despre experien ele
anterioare (domeniul de activitate,
organizarea afacerii, persoanele
implicate, resursele financiare, motivele
pentru închiderea afacerii ....) Toate
informa iile vor fi utile pentru analizarea
profilului antreprenorial al persoanei.
•Ave i vreo idee despre tipul de afacere
pe care a i putea s -l dezvolta i în
aceast ar ( ara de primire): domeniul /
activitatea de care utilizatorii-consumatori
ar fi interesa i de afacerea dvs., ce sume
de bani sunt necesare pentru lansarea
afacerii dvs. ... ÎNCERCA I s întocmi i
o prim list de nevoi împreun cu
persoana.
•Încerca i s stabili i împreun cu
persoana nevoile care ar putea fi
acoperite: nevoi financiare, nevoi de
formare, cerin e legale ....
• Trebuie s fi i preg tit cu informa ii utile
legate de resursele disponibile pentru
antreprenoriat în mediul dvs. local
(servicii publice/private pentru sprijinirea
întreprinz torilor ...)

NU

• Nu furniza i informa ii oficiale
(juridice, financiare ...) dac nu
sunte i sigur de acestea... Mai bine
referi i persoana c tre serviciile
abilitate
• Nu crea i speran e false. A crea o
afacere nou nu este un lucru u or
nici pentru cet enii locali.
• Nu stabili i niciun plan de lucru
pentru antreprenoriat dac sim i i c
persoana în principiu nu are nicio
ans s dezvolte un plan de
afaceri.

5. Linii directoare de practic din Suedia
Legea suedez privind str inii reglementeaz procedura de azil, f când
referire la drepturile i obliga iile persoanelor care beneficiaz de o form
interna ional de protec ie, statut de refugiat sau protec ie subsidiar în Suedia.
Profesioni tii care acord asisten
refugia ilor trebuie s î i adapteze
vocabularul, astfel încât explica iile s fie pe deplin în elese de beneficiari, deoarece
comunicarea cu un refugiat presupune anumite norme de etic .
În urm torul exemplu sunt enumerate câteva linii directoare privind întâlnirea
i comunicarea cu refugia ii, pe în elesul tuturor16. De asemenea, exemplul
men ioneaz o modalitate de prezentare care ar trebui evitat .

Întâlnirea i comunicarea cu refugia ii

DA
•
•

•
•
•

NU

Ar ta i empatie
Ar ta i deschidere, interes i faptul c
ave i cuno tin e despre diferite medii i
diversit i culturale
Fi i r bd tor în timpul comunic rii
Demonstra i claritate i simplitate
Ar ta i curaj, respect i un tratament
egal

•
•
•
•

•

Evita i comunicarea faptelor care nu sunt
de interes pentru refugiat
Evita i prejudec ile
Evita i s ar ta i ner bdare în timpul
comunic rii
Evita i s
utiliza i termeni dificili i
inaccesibili f r o explica ie succint a
acestora.
Evita i o atitudine nerespectuoas sau
comportamentul discriminatoriu

Context/Situa ie: Protec ia social - Un b rbat din Afganistan, împreun cu
so ia i copiii s i beneficiaz de statutul de refugiat în Suedia de cinci ani. Ei au
primit permis de edere permanent . B rbatul i-a g sit primul s u loc de munc
în Suedia, un loc de munc stabil.

16

Pentru mai multe informa ii privind orient rile generale de etic :
http://www.vardegrundsdelegationen.se/media/DenGemensammaVärdegrunden2013.pdf

Dup câteva luni de angajare, familia se m re te cu înc un membru, un copil
n scut în Suedia. Un reprezentant al companiei discut cu refugiatul despre
viitoarele activit i i continuarea angaj rii în companie, la câteva luni dup na terea
bebelu ului. În timpul acestei conversa ii, refugiatul îi spune reprezentantului
companiei c familia sa mai are un membru. Nici b rbatul i nici so ia nu i-au
cunoscut drepturile în ceea ce prive te asisten a social , i anume faptul c puteau
beneficia de asisten financiar , a a-numita indemniza ie de p rin i în Suedia. Cei
doi so i erau analfabe i în momentul ajungerii în Suedia i nu i-au cunoscut
drepturile. Acesta este un exemplu de cât de dificil ar putea fi pentru unii nou-veni i
s în eleag regulile i s - i cunoasc drepturile în societate dac nimeni nu îi
informeaz . Este un exemplu al modului în care lipsa informa iilor corecte afecteaz
situa ia vie ii de zi cu zi a multor refugia i.

DA

•Claritate. Faptele care par evidente pot
fi complet necunoscute pentru un
refugiat. Asigura i-v c clientul dvs. î i
cunoa te drepturile: "Cunoa te i toate
beneficiile sociale la care ave i dreptul
atunci când v dori i s ave i un copil?"
Apoi le pute i men iona, unul câte unul.
•Informa i clientul cu privire la
drepturile sale. Asigura i-v c clientul
în elege tot ce explica i. Utiliza i un limbaj
simplu sau chiar îi pute i cere clientului
dvs. s v explice ceea ce tocmai i-a i
explicat, pentru a v asigura c a în eles
toate instruc iunile.
•Acorda i fiec rei persoane timpul
necesar s - i rezolve cazul. Oferirea
de timp suficient poate face o diferen
enorm , dac este folosit pentru a g si
cea mai bun alternativ i pentru a v
asigura c persoana în elege i prime te
toate beneficiile sale sociale.
•Întotdeauna fi i politicos i manierat .
Clientul se va sim i mult mai liber s v
adreseze întreb ri dac adopta i o
atitudine politicoas .

NU

•Nu pleca i de la premisa c clientul î i
cunoa te drepturile în totalitate. Chiar
dac au tr it mult timp în Suedia,
refugia ii trebuie s primeasc informa ii
esen iale
i detaliate cu privire la
drepturile lor.
• Nu oferi i informa iile doar pentru c
acest lucru este sarcina dvs. de serviciu.
Datoria dvs. nu este doar de a informa, ci
i de a în elege refugia ii.
• Nu oferi i informa ii repede, deoarece
este nevoie de cel pu in câteva minute s
transmite i anumite informa ii. În schimb,
acorda i timpul necesar pentru a clarifica
situa ia, dac este necesar.
•Nu întrerupe i, nu vorbi i mai mult decât
este necesar i ar ta i respect fa de
client.

Context/Situa ie: Asisten social - Un b rbat din Afganistan a primit recent statut de
refugiat i un permis de edere permanent . La întâlnirea cu autorit ile sociale, el
prime te informa ii despre drepturile, oportunit ile i op iunile de cazare. Are multe
întreb ri în leg tur cu condi iile de munc i cum se poate integra în noua societate
din care acum face parte.

Refugia ii consider dificil înv area limbii i accesul în societatea suedez ,
în general. Ei consider c este dificil s sparg bariera dintre ei i "noua lume", greu
accesibil . Simt c sunt trata i cu scepticism i le este greu s intre în contact cu
cet enii suedezi, astfel încât s se simt inclu i în societatea suedez . Ei solicit de
la autorit ile sociale consiliere cu privire la modul în care se pot integra în societatea
suedez i cum pot s ob in un loc de munc .

DA

• Fi i clari i reali ti în leg tur cu
dificult ile de integrare, dar ajuta i
clientul s se focalizeze pe oportunit i.
• Da i dovad de responsabilitate
profesional fa de clien ii afla i în
situa ii vulnerabile. Chiar dac nu
exist reguli sau norme specifice cu
privire la modul în care o persoan î i va
g si propria cale în societatea suedez ,
pute i oferi sfaturi i exemple concrete.
• Ajuta i-l s se focalizeze pe ceea ce a
putut realiza pân în prezent, i
aborda i aceast situa ie ca o nou
provocare, pas cu pas: "poate la început
nu ve i avea jobul visurilor dvs., dar dac
a i venit aici, cred c ve i g si ceva
pentru început".

NU

• Nu trata i cu dispre valorile sale
culturale, nu respinge i dificult ile sau
provoc rile.
• Nu acuza i clientul c nu face tot ce îi
st în putin pentru a se integra.
• Nu insinua i faptul c clientul are
a tept ri prea mari în ceea ce prive te
jobul pe care i-l dore te.

CAPITOLUL 2
CONVERSA II ILUSTRATATE ALE CELOR MAI
FRECVENTE PROVOC RII ALE
REFUGIA ILOR
REÎNTREGIREA FAMILIEI în România

Context
Un cet ean str in a ob inut statutul de refugiat în România. El dore te s aduc în ara
gazd restul membrilor familiei (so ia i copilul minor).

Problema
Refugiatul nu cunoa te procedura; el a încercat s ob in informa ii de la
institu ia competent , îns datele erau prea complexe i nu a în eles în mod clar c
trebuie s fac din punct de vedere juridic. Refugiatul solicit sprijinul unui avocat.
Conversa ia refugiat - avocat

(R): M pute i ajuta s ob in accesul la reîntregirea familiei pentru membrii
familiei mele (so ie i copil)? V rog s -mi explica i procedura. (Nu vorbesc limba
român i nu în eleg explica iile anterioare primite de la institu ie); de asemenea, am
nevoie de asisten a dvs. la Oficiul pentru Imigr ri.
(A): Bineîn eles. V voi explica în detaliu. Dac exist informa ii specifice pe
care nu le în elege i, v rug m s -mi spune i i voi reveni asupra lor.
Ca refugiat pute i solicita azil pentru so ia i copilul dumneavoastr (chiar
dac nu sunt înc în România). V voi ajuta s scrie i cererea pe care o ve i depune
la Oficiul pentru Imigr ri. Va trebui s prezenta i documente care dovedesc rela ia de
familie (de exemplu, certificatul de c s torie, certificatul de na tere). Oficiul pentru
Imigr ri va solicita Ambasadei României din ara dvs. s emit o viz de scurt
edere pentru membrii familiei dvs.. Dac dori i, pot s scriu eu cererea i putem
merge împreun s o depunem s pt mâna aceasta.
Au fost clare explica iile, sau dori i s revin asupra unora dintre ele?
(R): V mul umesc pentru explica ie. Am în eles. Dar exist înc o alt
problem . Familia mea nu are documente de c l torie i este foarte dificil s le ob in
de la autorit ile din ara mea. Cum poate fi rezolvat aceast problem ?
(A) În aceast situa ie, Ambasada României (la cererea Oficiului pentru
Imigr ri) va elibera documentul de c l torie i viza de scurt edere.

CONTRACTUL DE MUNC în România

Context : Un refugiat care beneficiaz de o form de protec ie în România a încheiat un
contract de munc pentru un job part-time pe o perioada determinat de timp.

Problema: Angajatorul nu a explicat foarte bine angajatului refugiat drepturile
i obliga iile care decurg din acest contract. În acest moment, refugiatul dore te s
se înscrie la un curs de formare IT, dar nu poate ob ine acordul angajatorului privind
acordarea unei perioade de concediu pentru a putea participa la acest curs.
Refugiatul solicit asisten din partea unui avocat specializat în dreptul muncii
pentru a- i cunoa te drepturile.
Conversa ia refugiat - avocat
(R): În martie 2017 am încheiat cu compania X un contract de munc pe o
perioad de un an (cu jum tate de norm , 4 ore/zi). În septembrie 2017 a vrea s
particip la un curs de formare IT, dar angajatorul nu este de acord s -mi pl teasc
salariul pentru zilele în care voi participa la curs. Cum pot rezolva aceast
problem ?
(A): Potrivit Codului Muncii, concediul poate fi pl tit sau nepl tit. Ca angajat,
pute i solicita angajatorului câteva zile de concediu f r plat pentru a putea
participa la curs. Angajatorul poate refuza numai dac demonstreaz c absen a
dvs. va afecta grav activitatea companiei. Dac angajatorul refuz în mod nejustificat
i nu v permite s participa i la acest curs i apoi decide asupra unei concedieri
abuzive, ave i dreptul s îl ac iona i în instan (pentru a da în judecat angajatorul).
Au fost clare explica iile, sau dori i s revin asupra unora dintre ele?
(R) V mul umesc pentru informa ii. Voi cere concediu f r plat .

!"

Context: Un refugiat are nevoie de psihoterapie i dore te s afle mai multe informa ii
despre cum poate beneficia de terapie gratuit .

Informa ii concrete
Situa iile în care un refugiat poate beneficia de terapie gratuit sunt:
o sedin ele sunt rambursate de Casa Na ional de Asigur ri de S n tate.
Pentru a beneficia de consiliere psihologic , trebuie s ave i o asigurare de
s n tate; mai întâi merge i la medicul de familie care v va trimite la un
psihiatru, apoi psihiatrul decide dac v va trimite la un psiholog, caz în care
pute i beneficia de trei edin e gratuite de consiliere psihologic .
o edin ele sunt oferite de psihologii care lucreaz în cadrul unui ONG care se
ocup de problemele legate de refugia i, în cadrul proiectelor active pe care le
implementeaz . În România, ONG-urile sunt finan ate numai pe baza
proiectelor aprobate i nu exist un buget care s permit continuarea
activit ilor dup finalizarea proiectului.
Refugiat: - Deci, în nici una dintre aceste situa ii nu am certitudinea c voi
putea beneficia de terapie pe întreaga perioad de care am nevoie. Ce se
va întâmpla dac , la sfâr itul edin elor gratuite am nevoie în continuare de
sprijin psihologic?
Subiect de reflec ie pentru specialist!
Dac terapia a atins un stadiu avansat în care clientul are cea mai mare
nevoie de sprijin psihologic, dar nu î i mai poate pl ti edin ele, ce a i face?
Încheia i terapia?
Este etic? Este moral?
Ce solu ii ave i pentru aceast situa ie?
#

Context: Un refugiat dore te s se înscrie la un medic de familie i merge la
specialistul ales pentru a afla mai multe informa ii.

Factual information
Pentru înscrierea la medicul de familie sunt necesare urm toarele
documente: actul de identitate, formularul de cerere, dovada asigur rii medicale.
Medicul de familie are un contract cu Casa de Asigur ri prin care ofer servicii
asiguratului i este pl tit de Casa Na ional de Asigur ri de S n tate (CNAS) pentru
serviciile prestate persoanelor asigurate.
Conversa ia refugiat (R) – medicul de familie (MF)
R: Cum pot ob ine o asigurare de s n tate?
MF: Întreb rile legate de calitatea de asigurat medical trebuie adresate
reprezentan ilor CNAS,
nu medicului de familie.
R: Cum pot s îi contactez?
MF: Pute i accesa site-ul CNAS i acolo ve i g si mai multe informa ii.
Considera ii
o Pentru un refugiat, amabilitatea oamenilor joac un rol foarte important în
procesul de integrare. Deci, chiar dac aspectele legate de asigur rile de
s n tate nu intr în atribu iile medicului de familie, acesta v poate acorda timpul
necesar pentru a c uta împreun informa iile de care are nevoie.
o Pentru un refugiat, este destul de dificil s fac fa sarcinilor administrative
obi nuite, având în vedere c acesta se afl într-o societate pe care înc nu a
ajuns s o cunoasc suficient.
o Trebui s se in cont de faptul c pot exista diferen e legate de structura i
organizarea sistemului medical din ara de origine a refugiatului, astfel încât
în elegerea sistemului medical al rii gazd poate p rea dificil .
$
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Preg tirea unui CV – Analiza competen elor în Spania
Contextul & Problema:
Fautomata este o femeie în vârst de 37 de ani, c s torit i cu doi copii
(de 3 i 6 ani), din Guineea Conakry. Locuie te în Spania împreun cu so ul i
copiii ei
Informa ii despre curriculum:
Nivelul s u de educa ie înainte de sosirea în Spania este înv mântul
obligatoriu pân la vârsta de 16 ani, iar limba de studiu a fost francez . A lucrat în
ara de origine ca asistent de magazin i buc tar. În plus, s-a ocupat i continu s
se ocupe de îngrijirea familiei sale i activit ile domestice.
Se remarc faptul c are suficient maturitate i responsabilitate în asumarea
procesului. Este foarte con tient de situa ia ei i dore te s - i g seasc un loc de
munc cât mai curând posibil, de i tie c acest lucru nu se va întâmpla în curând.
Ea este motivat de acest proces.
Obiectivul personal: procesul de angajare.
Obiectivul în c utarea unui loc de munc pe termen scurt este ini ial orientat
spre a lucra ca ca menajer . De asemenea, ea este con tient c va avea nevoie de
un training anterior pentru a dobândi cuno tin ele i abilit ile profesionale necesare
în vederea integr rii pe pia a for ei de munc din Spania, având anumite garan ii de
succes într-o ocupa ie cu o cerere foarte ridicat .
Abilit i personale: Informa ii despre resursele de angajare i formare i
abilit i de c utare a locurilor de munc de c tre femei
În prezent ea nu tie unde s mearg pentru a- i g si un loc de munc sau
pentru a studia. Nu are nici cuno tin e care ar putea s o ajute în g sirea unui loc de
munc într-o companie. În acest moment lucreaz la C.V., i înc are probleme în
leg tu cu programul de lucru i înregistrarea.
Abilit i personale: abilit i de c utare a unui loc de munc (inclusiv interviuri
de angajare)
De i a participat la câteva interviuri de angajare în trecut, acestea erau în
afara Spaniei, dar îi lipsesc abilit ile de comunicare pe pia a de munc spaniol , pe
lâng faptul c are probleme legate de cunoa terea limbii i nu st pâne te limbajul
tehnic.
C utarea unui loc de munc i informa ii privind pia a muncii pentru femei:
Ea nu cunoa te canalele pie ei de munc pentru c utarea unui loc de munc
în Spania. Nu tie cum func ioneaz pia a de munc spaniol din punct de vedere
juridic, nici profilul companiilor care ar putea fi mult mai interesate de ocupa iile pe
care le-a avut deja în ara sa de origine.
Alte situa ii sociale:
Exist i alte dificult i din via a sa de zi cu zi care pot constitui un posibil
obstacol în procesul de angajare. Pe de o parte, îngrijirea copiilor i munca casnic

pe care i le-a asumat în totalitate constituie obstacole în formarea, c utarea unui
loc de munc i chiar locul de munc în sine, în cazul în care î i g se te unul, iar pe
de alt parte, lipsa unei re ele de sprijin care s o ajute în acest proces.
Orientarea în ocuparea for ei de munc (descrierea consilierii)
Împreun cu Fautomata s-a decis ca aceasta s - i caute un loc de munc în
urm toarele domenii:

•
•
•

Îngrijirea copiilor i a vârstnicilor la domiciliu.
Menajer .
Servicii de cur enie la birou, în comunitatea local , construc ii noi.
Obiective pe termen scurt i mediu:

1. Dezvoltarea i gestionarea instrumentelor de c utare a unui loc de munc ,
cum ar fi C.V.-ul i programul care s îi permit un contact direct cu companiile.
Consiliere individual în acest sens.
2. Formarea profesional în domeniul îngrijirii pentru a se adapta nevoilor
pie ei muncii: asisten medical geriatric , limba spaniol avansat pentru str ini,
abilit i de baz în utilizarea calculatorului. Aceasta a primit informa ii specifice
despre institu ii i date privind formarea profesional .
3. Participarea la ateliere de dezvoltare personal , responsabilizare i
comunicare pentru a o sprijini s - i construiasc încrederea în sine i pentru a-i oferi
siguran a necesar pentru ac iunile viitoare, îmbun t ind astfel capacitatea sa de
interac iune uman
i extindându- i cercul de prieteni. I s-au pus la dispozi ie
informa iile necesare despre aceste ateliere.
4. Participarea la activit i colective i individuale. "C utarea activ a locului
de munc " pentru a proiecta ac iuni de c utare a unui loc de munc pe internet.
Contactarea prin telefon a caselor de odihn , a centrelor de zi pentru persoanele în
vârst i crearea unei liste de angaja i casnici, preg tirea particip rii la interviurile de
angajare.
Serviciul de consiliere social-ocupa ional i dezvoltare personal ofer date
privind desf urarea acestor activit i prin întocmirea unui calendar personal. Este
transferat la alte institu ii pentru activit i precum "limba spaniol la nivel avansat" i
"curs de baz pentru utilizarea calculatorului". Odat cu îndeplinirea obiectivelor de
formare, este convenit s continu m cu interviurile individuale corespunz toare
pentru a p stra C.V.-ul i programul actualizate, monitorizate i/sau urm rite
corespunz tor.

&

&

Antreprenoriatul în Spania
Context: M.K. este un cet ean din Bangladesh. Are 44 de ani i tr ie te în Spania din
2013. Este solicitant de azil, de i ini ial i s-a refuzat acest statut. Are permis de edere
ob inut ca urmare a ederii în Spania pe o perioad mai mare de trei ani.

El a avut o experien anterioar ca antreprenor într-un restaurant de tip
kebab, dar a avut probleme cu fostul s u partener de afaceri, deoarece acesta a
vândut afacerea f r s -l consulte.
Are experien în diferite domenii. A lucrat în principal ca buc tar, dar a lucrat
i în domeniul construc iilor, ca zidar.
El este extrem de îngrijorat pentru faptul c a c utat un spa iu comercial timp
de dou luni i nu î i poate g si unul care s fie potrivit. Loca iile care îi plac sunt
inaccesibile pentru el, deoarece el nu îndepline te condi iile necesare: de exemplu,
garan ia bancar de ase luni. So ia i cei doi copii ai s i locuiesc împreun cu el în
Spania. So ia lui nu lucreaz .
El este înscris la Serviciile Sociale care îl promoveaz ca beneficiar regional
"pe venitul minim". Nu vorbe te spaniola foarte bine.
S-a prezentat la Serviciul de Consiliere în Antreprenoriat al Trabe împreun
cu partenerul s u de afaceri care vorbe te bine limba spaniol .
Problema

Motivul vizitei lor este acela c sunt în c utarea unui spa iu comercial în
Madrid pentru a începe o afacere i au nevoie de ajutor pentru c utare. Pân în
prezent au c utat doar întrebând direct în stânga i în dreapta. În momentul în care
sun în leg tur cu o închiriere, cei mai mul i îl resping sau refuz s -i arate loca ia
dup ce î i dau seama c este str in.
El nu tie cum s utilizeze în mod corespunz tor internetul pentru a c uta o
astfel de loca ie i, prin urmare, cere ajutor în acest sens.
Conversa ia refugiat - expert în antreprenoriat (descrierea solu iei)
Ideea de afaceri:
El a vorbit mai întâi despre ideea sa de afaceri, ce fel de afacere dore te s
înfiin eze. Nu tie înc dac prefer un aprozar sau un restaurant de tip kebab.
Au fost analizate argumente pro i contra pentru ambele op iuni. În cazul unui
restaurant de tip kebab, experien a lui anterioar ca buc tar i proprietar constituie
un avantaj. Dezavantajele sunt costul mare al investi iei necesare i faptul c
cerin ele pentru ob inerea licen ei locale sunt mai restrictive.
În cazul unui aprozar sau al unui magazin de produse alimentare, oferta
excesiv din zona metropolitan a Madridului este un dezavantaj, dar am luat în
calcul posibilitatea de a ne muta într-unul din cartierele prospere din jurul Madridului,
unde exist mai pu ine magazine de acest fel.
Având în vedere obstacolele pe care le-a întâmpinat în c utarea unei loca ii,
s-au luat în calcul toate op iunile de afaceri.
Sediul companiei:
S-a f cut o c utare pe internet a loca iilor utilizând cele mai cunoscute
portaluri locale de închiriere. Consilierul i-a explicat termenii pe care nu-i cunoa te i
i-a oferit informa ii pre ioase despre ora : cartierele care în prezent sunt în curs de
dezvoltare i informa ii despre profilul popula iei.
A g sit câteva dintre ele interesante, astfel încât consilierul i-a oferit
informa iile de contact ajutându-l cu apelurile telefonice i, de asemenea, oferindu-se
s -l înso easc la întâlniri pentru a îmbun t i încrederea proprietarilor i pentru a
oferi informa ii relevante. În prezent, prefer ca partenerul s u s efectueze apelurile
telefonice, deoarece vorbe te mai bine limba spaniol .
Aspecte juridice i financiare:
Consilierul i-a sugerat posibilitatea desf ur rii unei afaceri de cooperare i
nu a refuzat. El este interesat i vrea s afle mai multe despre asta.
Aspecte financiare: consilierul i-a avertizat c unele resurse financiare vor fi
dificil de ob inut f r a oferi anumite informa ii, cum ar fi un plan de afaceri. El crede
c , având în vedere dificult ile financiare în leg tur cu banca, va apela la re eaua
sa de încredere: familie, prietenii ... Consilierul l-a sf tuit s încheie acorduri în form
scris inclusiv cu persoanele de încredere i s men ioneze obliga iile fiec rei p r i
pentru a evita o posibil experien negativ .

•
•
•

Consilierea final :
Ar trebui s - i îmbun t easc limba spaniol .
Ar trebui s - i îmbun t easc abilit ile de utilizare a calculatorului, în special
utilizarea internetului.
A primit informa ii suplimentare privind proiectele de cooperare i economia
social i de solidaritate.

REÎNTREGIREA FAMILIEI în Suedia

Context: Un minor neînso it în vârst de pân la 18 ani a primit statutul de refugiat în
Suedia, unde dore te s - i aduc p rin ii.
Problema
Minorul neînso it nu cunoa te procedura de reîntregire a familiei; el a încercat
s ob in informa ii de la institu ia competent , Agen ia pentru Migra ie, dar
informa iile erau prea complexe i nu în elegea în mod clar ce trebuie s fac din
punct de vedere juridic. Refugiatul solicit asisten juridic din partea unui avocat.
Conversa ia minor neînso it - avocat
(MN): M pute i ajuta s ob in accesul la reîntregirea familiei pentru p rin ii
mei? Pute i s -mi explica i procedura?
(A): Da, desigur. Prima regul este ca un p rinte care este cet ean al unei
ri din afara UE i care dore te s se mute în Suedia pentru a locui împreun cu
copilul s u trebuie s solicite un permis de edere.

(MN): Cum pot ob ine parin ii mei un permis de edere?
(A): Prima cerin este ca dvs., în calitate de copil, s fi i nec s torit i s
ave i sub 18 ani. Trebuie s fi ajuns în Suedia f r p rin i sau al i tutori sau s fi fost
fost l sat singur dup ce a i ajuns în Suedia.

(MN): Cum pot solicita p rin ii meu un permis de edere?

(A): P rin ii dvs. pot trimite o cerere online din ara lor de origine, pe site-ul de
internet al Agen iei Suedeze pentru Migra ie17. În majoritatea cazurilor, vor trebui s
pl teasc o tax pentru cerere.
Voi scrie o scrisoare p rin ilor dvs. cu toate informa iile de care au nevoie.
Da i-mi adresa p rin ilor dvs. i le voi trimite scrisoarea. P rin ii dvs. vor trebui s
ata eze copii ale paginilor din pa aport care s dovedeasc informa iile personale,
fotografia, semn tura, num rul pa aportului, ara emitent a pa aportului, perioada
de valabilitate a pa aportului i dac au permisiunea de a locui în alte ri decât ara
de origine, documente care atest motivele pentru care solicit un permis de edere
în Suedia.
(MN): V
p rin ilor mei.

(

mul umesc foarte mult pentru ajutor. V

voi transmite adresa

REÎNTREGIREA FAMILIEI în Suedia
Context: Un solicitant de azil a primit statutul de refugiat i permis de edere permanent în
Suedia, unde
dore te s aduc mai mul i membri ai familiei i unele rude.
Problema
Refugiatul nu cunoa te procedura de reîntregire a familiei; el a încercat s
ob in informa ii de la institu ia competent , Agen ia pentru Migra ie, dar informa iile
erau prea complexe i nu în elegea în mod clar ce avea de f cut din punct de vedere
juridic. Refugiatul solicit asisten juridic din partea unui avocat.
Conversa ia refugiat – avocat
(R): M pute i ajuta s ob in accesul la reîntregirea familiei pentru membrii
familiei mele? Îmi pute i explica procedura? Nu vorbesc bine limba suedez i nu
în eleg instruc iunile din partea Agen iei pentru Migra ie. Voi avea nevoie, de
asemenea, de asisten a dvs. la Agen ia pentru Migra ie.

(A): Bineîn eles. V voi explica în detaliu procedurile legale. Dac exist
anumite informa ii pe care nu le în elege i, v rog s îmi spune i i v voi explica din
nou. Posibilitatea ca familia dvs. s vin i s locuiasc împreun cu dvs. în Suedia
depinde de tipul de permis de edere i de statutul de protec ie de care beneficia i.
Dac ave i dreptul la reîntregirea familiei, pute i fi acoperit de ceea ce se nume te
"cerin de între inere".
(R): Ce înseamn "cerin a de între inere"?

(A): Aceasta înseamn c trebuie s face i dovada c pute i s v între ine i
atât pe dvs., cât i familia dvs.. De asemenea, trebuie s ave i o locuin de
dimensiunea i standardele corespunz toare, unde pute i locui împreun cu familia
dvs. în momentul mut rii în Suedia. Trebuie s face i dovada faptul c ob ine i
venituri constante din activit i profesionale care v permit s v între ine i atât pe
dvs. cât i pe membrii familiei dvs. care solicit permis de edere. De asemenea,
trebuie s dovedi i c ave i suficiente venituri nete pentru dvs. i membrii familiei
dvs. care solicit permis de edere.
(R): Cine din familia mea poate veni?

(A): Urm toarele persoane sunt considerate membri ai familiei: so , so ie,
partener înregistrat sau partener de convie uire i copiii dumneavoastr sub vârsta
de 18 ani. Alte rude i al i copii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot veni în
Suedia dac ave i un permis de edere temporar . Dac ave i sub 18 ani, p rin ii
dvs. sunt considera i cei mai apropia i membri de familie. Dac vi s-a acordat un
permis de edere permanent , persoana cu care inten iona i s v c s tori i sau s
convie ui i în Suedia poate de asemenea solicita un permis de edere pentru a vi se
al tura.

!! & !

CUM S SOLICITA I CET

Context: Un refugiat a primit permis de
solicite cet enia suedez .

ENIA SUEDEZ

edere permanent

în Suedia

i dore te s

Problema
Refugiatul nu cunoa te procedura de solicitare a cet eniei; el a încercat s
ob in informa ii de la institu ia competent , Agen ia pentru Migra ie, dar informa iile
erau prea complexe i nu în elegea în mod clar ce avea de f cut din punct de vedere
juridic. Refugiatul solicit sprijinul unui asistent social.
Conversa ia refugiat - asistent social
(R): Îmi pute i explica, v rog, procedura de solicitare a cet eniei suedeze?
Care sunt cerin ele?
(AS): Da, v voi explica procedura i cerin ele. De obicei, trebuie s achita i o
tax pentru cererea dvs. de cet enie. Va trebui s anexa i pa aportul na ional,
documentul de c l torie sau pa aportul persoanei str ine în original. Dac ave i un
pa aport emis anterior, trebuie s trimite i i originalul; dac nu ave i un pa aport
na ional, anexa i originalele altor acte de identitate din ara dvs. de origine. Dac
ave i mai multe documente, a eza i-le în aceea i ordine în care le-a i men ionat în
formularul de cerere. Nu este nevoie s anexa i permisul de edere în format card al

dvs. sau al copilului dvs., permisul de conducere suedez sau cartea de identitate
suedez .
Pentru a deveni cet ean suedez trebuie:

"
"
"
"
"

s de ine i un act de identitate
s ave i peste 18 ani
s ave i un permis de edere permanent , drept de edere sau un
permis de edere în Suedia
s îndeplini i cerin ele pentru perioada de edere
s fi i bine adaptat în Suedia

(R): Pot s -mi includ copiii în cererea mea?
(AS): Da, pute i include copiii în cerere. Dac ave i copii nec s tori i cu vârsta
sub 18 ani care sunt reziden i în Suedia, ace tia pot ob ine cet enia suedez
împreun cu dvs. dac ave i custodia unic a copilului sau a copiilor sau dac ave i
custodie comun cu cel lalt p rinte care v-a dat acordul. De asemenea, trebuie s
anexa i pa aportul copilului i o decizie de custodie dac ave i custodia unic a
copilului i copilul nu s-a n scut în Suedia. Dac copilul a împlinit vârsta de 12 ani,
acesta trebuie s dea un consim mânt scris pentru a deveni cet ean suedez.

CAPITOLUL 3
INSTRUIREA REFUGIA ILOR INTEGRA I
PENTRU A DEVENI MEDIATORI CULTURALI
Sec iunea 1 Mediatorul intercultural
Mediatorul intercultural este un profesionist sau un voluntar care ac ioneaz
ca o punte de leg tur între oamenii din diferite medii socio-culturale. Interac iunile
interculturale duc adesea la un conflict datorit diferitelor interpret ri culturale ale
comportamentelor celorlal i. Oamenii interpreteaz sau analizeaz în mod natural
ceea ce v d i aud pe baza propriului cadru cultural, dar acest lucru este
întotdeauna o interpretare subiectiv i nu coincide neap rat cu percep ia celeilalte
persoane. Un exemplu comun este strângerea de mân dintre b rbat i femeie. O
femeie din Occident s-ar putea sim i ofensat atunci când un b rbat arab refuz s -i
dea mâna. Ea consider c aceasta este condescenden
i lips de respect fa de
ea. Motivul pentru care ajunge la aceast concluzie este c analizeaz
comportamentul doar din punctul s u de vedere. Dup ce am discutat aceast
situa ie cu un mediator intercultural, mi-am dat seama c a nu da mâna cu o
persoan de sex opus ar putea avea o alt semnifica ie. Poate fi motivat de respect,
deoarece nu este permis s atingi so ia sau so ul cuiva dac nu e ti o familie. Faptul
c am aflat acest lucru m-a ajutat s v d lucrurile din alt perspectiv .
Un alt exemplu, poate mai pu in sensibil, este locul pe care copiii îl au în
gospod rie. În unele ri, este destul de normal ca copiii s - i ajute p rin ii în
treburile casnice sau chiar s îi ajute la munc (de exemplu, într-o afacere de
familie). Acest lucru este considerat parte a educa iei lor, deoarece copiii sunt
preg ti i s - i asume sarcini pe viitor ca adul i. În majoritatea rilor europene,
copiilor nu li se cere s ajute în gospod rie. Ei se joac , merg la coal i pot ajuta
ocazional dac nu este prea dificil. Chiar i termenul "copil" este legat de cultur .
În domeniul azilului i al migra iei, mediatorul intercultural faciliteaz
schimburile între refugia i i profesioni ti pentru a încuraja integrarea fiec rui individ.
Rolul mediatorului intercultural nu trebuie subestimat, având în vedere impactul s u
asupra interac iunii dintre oameni. Pentru a- i îndeplini bine rolul - transferul corect al
mesajului i evitarea neîn elegerilor - persoana care ocup aceast pozi ie trebuie s
cunoasc în primul rând fundalul cultural al persoanelor cu care lucreaz . Prin
cultur în elegem limbajul, valorile, normele i principiile subtile care pot afecta
interac iunea. Trebuie s remarc m aici fapul c exist multe diferen e între oamenii
care au un trecut cultural similar. Clasa social i educa ia sunt la fel de importante
atunci când încerci s în elegi cealalt persoan din fa a ta. În sectorul social i al
s n t ii, mul i mediatori interculturali provin din familii de migran i. Acest lucru se
datoreaz în principal faptului c st pânesc foarte bine limba i cultura matern
(arab , pa to, somalez , etc.), precum i cea a rii gazd . Cunoa terea limbii i a

culturii constituie baza medierii interculturale, dar nu este suficient . Pentru a fi
eficien i, trebuie s dobândim i alte abilit i, cum ar fi abilit ile de comunicare,
abilit ile sociale, g sirea unui echilibru între distan
i proximitate, impar ialitate,
secret profesional, etc.
La Caritas International avem mai mult de cinci ani de experien în lucrul cu
mediatorii interculturali. A început ca un mic proiect numit "Peter en Meter", adic
"Na ul i Na a". Proiectul a constat în gruparea pe perechi a refugia ilor care au
locuit în Belgia mai mult timp (mai mult de 1 an). Pentru c ei în i i au fost supu i
migra iei for ate i procesului de integrare, ar putea în elege prin ce a trecut un nouvenit. Atunci când ajut un nou-venit, experien a lor ar putea fi recunoscut drept o
experien care ar putea conduce la un sentiment mai înalt de utilitate i încredere în
sine. Ei abordeaz problemele de zi cu zi, cum ar fi: sistemul bancar, unde i cum se
fac cump r turile, reciclarea de eurilor i a a mai departe. Dar abordeaz
i
subiecte specifice, cum ar fi cursurile de limb , administra ie, contracte energetice,
cazare, etc. Na ul i Na a au lucrat împreun cu un profesionist care a fost
responsabil de dosarul nou-venitului, a gestionat toate aspectele vie ii i a asigurat
buna colaborare dintre refugia i. În cadrul acestui proiect am înv at multe despre
mediatorii interculturali, punctele forte i punctele slabe, dificult ile, nevoile i a a
mai departe. Cea mai mare provocare a fost perioada în care mediatorii no tri
voluntari erau dep i i de num rul mare de clien i, deoarece aveau a tept ri foarte
mari de la ei, punând mult presiune asupra lor. Pentru a-i proteja, am început s
organiz m cursuri de instruire pe teme diverse, printre altele "cum s stabile ti
limite".
Am înv at multe despre proiectul "peter en meter", care ne-a permis s
evolu m i s încheiem colabor ri cu mediatori profesioni ti. În prezent, Caritas
angajeaz diver i mediatori intercultura i care lucreaz în pereche cu asisten i
sociali. În continuare se va discuta despre profilul candida ilor, precum i despre
formarea de baz pe care am considerat-o necesar având în vedere contextul lor
de lucru. Acest lucru este în mod evident influen at de sectorul în care opereaz
mediatorul intercultural.

A. Profilul mediatorului intercultural
Secretul unei colabor ri reu ite cu mediatorul intercultural începe cu g sirea
unui profil bun. În timp ce lucra i cu refugia ii, un grup care poate fi considerat
vulnerabil, este important s selecta i angaja ii cu aten ie.
În Caritas, am f cut o alegere foarte bun de a recruta pentru pozi ia de
mediator intercultural numai persoane care provin dintr-o familie de migran i.
Alegerea este motivat în principal de faptul c sunt familiariza i cu realit ile
refugia ilor. Chiar dac fiecare experien este diferit , ei tiu ce înseamn s fii
for at în migra ie. Acest lucru le confer un avantaj fa de ceilal i candida i.

Urm toarele elemente sunt importante pentru profilul unui mediator intercultural care
lucreaz cu refugia i: în elegerea migra iei i a integr rii; cuno tin e i atitudine.

Dup cum am men ionat mai devreme, în elegerea migra iei i integr rii este
esen ial pentru mediatorul intercultural. Ei recunosc lupta refugia ilor din cauza
migra iei for ate i a pa ilor pe care trebuie s -i urmeze pentru a se integra în ara
gazd . În elegerea contextului refugia ilor i a a tept rilor
rii gazd este
indispensabil pentru a facilita comunicarea între cele dou culturi. Acesta este
nucleul profilului nostru.
Originea cerut pentru mediatorul intercultural va fi determinat de limba
grupului int cu care lucr m cel mai mult. Nu trebuie s fie din aceea i ar . Uneori
chiar prefer m ca mediatorul intercultural s nu fie din aceea i ar cu clien ii s i (de
exemplu, mediatorul palestinian lucreaz cu refugia i sirieni), deoarece este mai
pu in probabil ca ace tia s aib acelea i re ele sociale. Exist , de asemenea, mai
pu ine anse de transfer emo ional în timp ce vorbim despre povestea lor i ara de
origine.

Cea de-a doua component cerut în profil este cunoa terea limbii materne i
a valorilor refugiatului, a limbii i a standardelor din ara gazd . Având o cunoa tere
de baz a administra iei locale constituie un plus pentru ca ace tia s poat informa
corect refugia ii. Dac nu, vor avea nevoie de o preg tire corespunz toare.
A treia i ultima component a recrut rii se refer la atitudinea candidatului.
Chiar dac ace tia pot împ rt i un trecut comun al migr rii, mediatorul intercultural
trebuie s g seasc un echilibru între distan
i proximitate pentru a nu se pierde în
problemele personale i pentru a r mâne profesionist. De asemenea, se a teapt ca
ace tia s adopte o atitudine neutr i neintruzitiv fa de to i beneficiarii. Nu este

cazul s - i impun punctul de vedere, ci mai degrab s faciliteze comunicarea între
cele dou culturi.
Având în vedere faptul c mediatorii interculturali au acces la informa ii
personale i uneori sensibile, ace tia sunt obliga i s p streze secretul profesional.
Tot ce aud i v d trebuie s r mân confiden ial.

Sec iunea 2 Cum s
deveni mediatori culturali

instrui i refugia ii integra i pentru a

Având în vedere diversitatea profesional a candida ilor - studiu, experien
de lucru, limb , competen e, etc. - pentru a armoniza profilurile mediatorilor i pentru
a-i preg ti pentru munca pe teren, training-ul de baz este esen ial. Con inutul
training-ului va fi determinat de contextul de lucru în care va interveni mediatorul
intercultural. Mai jos ve i g si o prezentare general a temelor pentru instruirea celor
care lucreaz cu refugia i într-un sector social. Aceasta se bazeaz pe nevoile
exprimate de c tre mediatorii interculturali sau observate de asisten ii sociali.
Program:
1. Mediul general de lucru
Pentru mediatorul intercultural, ca i pentru al i profesioni ti, este important s
cunoasc cadrul general al organiza iei în care lucreaz . O descriere foarte vag nu
este util persoanelor în cauz , deci trebuie formulat în mod clar i concret.
Viziunea i misiunea existent a organiza iei, precum i normele i regulamentele
interne pot fi folosite ca un ghid pentru formularea cadrului general. De asemenea,
este important s men ion m locul mediatorului intercultural în cadrul organiza iei.
2. Activitatea mediatorului intercultural
"Ce se a teapt de la el?" Aici se aduce în discu ie o descriere detaliat a
postului - competen ele, aptitudini e i atitudinile necesare. În aceast faz ,
mediatorul î i cunoa te punctele forte i înva cum s fac fa punctelor sale
slabe. Descrierea postului este un instrument important de lucru pentru mediatorul
intercultural i pentru nou-venitul cu care va lucra. Degreveaz mediatorul de prea
mult responsabilitate i tempereaz a tept rile clientului.

3. Tehnici de comunicare
Principala sarcin a mediatorului intercultural este de a
facilita comunicarea dintre profesionist i client. Pentru a face
acest lucru, ei trebuie s - i dezvolte propriile abilit i de
comunicare necesare.

Pe lâng partea teoretic , este esen ial s se organizeze ateliere sau sesiuni
de training privind diferite tehnici de comunicare pentru a-i preg ti i mai bine pe
mediatorii. De exemplu: ascultarea activ , comunicarea orientat , asertivitatea.
4. Discre ia i secretul profesional
Lucrul cu oamenii presupune contactul direct cu informa ii personale. Sectorul
i organiza ia în care opereaz mediatorul vor determina, de asemenea, în ce
m sur poate avea acces la informa ii confiden iale. Dac este cazul, se va pune
problema discre iei i a secretului profesional.
Discre ia i secretul profesional reprezint obliga ia de a nu divulga informa ii
altor persoane decât celor îndrept ite în acest sens, cu scopul de a proteja
confiden ialitatea clientului. În unele cazuri, siguran a lor depinde de acest lucru.
Informa iile confiden iale pot fi comunicate numai colegilor i superiorilor.
5. Distan a i proximitatea în raport cu clientul
Lucrul cu oamenii necesit adesea implicare emo ional , care de obicei duce
la empatie. A avea compasiune nu este o problem , dar acest lucru poate deveni o
problem atunci când, ca profesionist, e ti cople it de emo ii. Astfel, nu v pute i
distan a de situa ie i nu pute i s gândi i în mod clar. Acest lucru nu este nici benefic
nici pentru dvs., nici pentru munca dvs i nici pentru client.
G sirea unui echilibru între distan
i proximitate este un lucru de înv at
pentru mul i profesioni ti. Este în beneficiul clientului i al dvs. personal s acorda i
aten ie acestui aspect.
6. Îngrijirea persoanelor care ofer îngrijire
Dup cum am men ionat mai devreme, experien a migra iei constituie un
mare avantaj pentru mediator, dar aceasta poate fi i o sl biciune. Simpla ascultare
a problemelor altor refugia i poate fi greu de suportat. Este ca i cum î i reamintesc
propriul trecut i situa iile dureroase. Nu este neobi nuit ca clien ii, atunci când afl
c mediatorul este un cona ional sau un refugiat, s - i fac speran e foarte mari. Se
a teapt ca ei s fie întotdeauna prezen i i s g seasc o solu ie pentru toate
problemele lor. Acest lucru pune foarte mult presiune asupra mediatorului care se
poate sim i blocat între sarcinile sale i a tept rile clientului.
Organiza iile i profesioni tii care lucreaz cu mediatori interculturali trebuie
s cunoasc acest lucru. Atunci când lucreaz împreun trebuie s in cont de
faptul c migra ia for at este o experien traumatizant i pentru ei. Fi i sensibili
când discuta i anumite subiecte i acorda i aten ie bun st rii lor. Organizarea
discu iilor ofer mediatorului intercultural posibilitatea de a- i exprima gândurile i
sentimentele. Subiectele precum managementul stresului, sidromul de burnout,
limitele i altele asemenea fi abordate aici. Pentru unii angajatori acest lucru poate
p rea la început o pierdere de timp, dar aceast investi ie va contribui la o mai bun
func ionare a mediatorilor.
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