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Contact
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Fax: 0372.877.090
E-mail: jrsromania@gmail.com

Introducere
Prezentul raport doreste sa sintetizeze principalele activitati si proiecte derulate pe parcursul anului
2019.
Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati din Romania (JRS Romania) este o organizatie neguvernamentala,
independenta, umanitara, apolitica si democratica care isi propune sa apere si sa promoveze drepturile fundamentale ale omului, in special ale refugiatilor si ale migrantilor fortati.
Pe parcursul anului 2019, JRS Romania a implementat un numar de 7 proiecte (4 proiecte nationale
cu fonduri europene, 1 proiect sustinut cu sprijinul UNHCR Romania si 2 proiecte cu fonduri private
din strainatate).
In implementarea acestora, JRS a avut ca parteneri la nivel national: OIM, Salvati Copiii Romania
si Asociatia Inima de Copil si la nivel international: OIM International si ICMC. Prin proiectele implementate, JRS Romania a fost prezent atat in toate Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru
Solicitantii de Azil cat si in centrele pentru straini luati in custodie publica prin vizite de asistenta,
monitorizare, actiuni de instruire etc.
Ponderea cea mai mare a activitatilor noastre au avut-o activitatile de asistenta directa acordate beneficiarilor – cel putin 3.000 de persoane - (asistenta/
reprezentare juridica, asistenta si consiliere sociala, cazare), dar de asemenea
au fost intreprinse activitati de
advocacy si campanii de informare/constientizare, studii/cercetari, seminarii,
actiuni de instruire, activitati de lobby.
Actiunile JRS au vizat promovarea unor politici publice bazate pe sustenabilitate
si coerenta si unitare din punct de vedere practic, aparand seturi de reglementari
juridice care ocrotesc persoane sau grupuri aflate in dificultate.
JRS Romania s-a implicat in cauze care au vizat aproape toate categoriile de
cetateni straini in vederea influentarii active a politicilor sociale.
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PROIECTE

3.594

BENEFICIARI
ASISTATI

Prezentarea Organizatiei
In calitatea sa de asociatie cu caracter umanitar, neguvernamentala, independenta, non-profit, apolitical si democratica,
Asociatia JRS Romania are drept scop sustinerea si promovarea drepturilor fundamentale ale omului, in special ale refugiatilor si
migratilor.
De peste 20 ani, misiunea noastra este de a insoti refugiatii, de a le oferi servicii si de a pleda pentru cauza lor.
Misiunea noastra este sa insotim, sa servim si sa aparam drepturile refugiatilor, ale solicitantilor de azil si ale migrantilor, pledand
pentru cauza lor in fata autoritatilor si a societatii civile din momentul sosirii lor in Romania. Aceasta misiune include toate
persoanele fortate sa isi paraseasca tara de origine din cauza incalcarii drepturilor omului, cat si persoanele venite in Romania
pentru munca, studii, activitati economice etc.
Dorinta noastra este de a oferi servicii profesionale si eficiente celor dezradacinati, in special celor mai vulnerabili – ale caror nevoi
sunt cele mai urgente sau celor care pur si simplu sunt uitati, in special refugiatii neajutorati, migrantii fortati si cei aflati in custodie
publica. JRS Romania acorda o atentie sporita acelor categorii de persoane care se afla in situatii dificile, cautand sa-i ajute pe cei
ce vor sa inceapa o viata noua in Romania.
Oferim servicii holistice (asistenta sociala si legala, educatie, activitati culturale si educationale, sprijin financiar si cazare, advocacy
si lobby, cercetare, studii si monitorizare, instruire si seminarii, campanii de constientizare si informare) prin tipuri variate de proiecte
pe care le desfasuram in parteneriat cu organizatii europene sau nationale.
Asistam toate categoriile de refugiati si migranti (persoane cu o forma de protectie, persoane relocate in Romania, solicitanti de
azil, persoane aflate in detentie, refugiati marginalizati, tolerati, migranti veniti pentru munca sau studii si altii) fiind prezenti in toate
centrele deschise din tara, precum si in centrele de custodie publica (8 centre in total).
JRS Romania detine in Bucuresti un adapost de noapte (Pedro Arrupe) si un Centru Cultural Multifunctional (My Place).
Peste 4.000 de refugiati au fost asistati in domenii precum: marginalizarea sociala si economica, detentia, integrarea si conditiile de
receptie.
Aproximativ 30 specialisti lucreaza permanent in vederea indeplinirii misiunii noastre, fiind sustinuti de foarte multi voluntari entuziasti de toate varstele si din toate domeniile.
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Proiecte derulate in 2019
“Protejarea granitelor si a solicitantilor de azil din Romania”
(2019)
Scop: Proiectul are ca scop general îmbunătățirea situației solicitanților de azil aflați pe teritoriul României
printr-o abordare multi-sectorială, prin: îmbunătățirea reprezentării juridice a minorilor neînsoțiși și a procedurii
de determinare a interesului superior al copilului; prin promovarea unei practice unitare în domeniul recepției;
prin furnizarea de informații calitative și usor-accesibile solicitanților de azil; prin reducerea riscului de refoulment; prin promovarea unei procedure de azil care ar trebui să fie echitabla și eficientă; prin scăderea riscurilor associate detenției, și prin a depune eforturi astfel încât persoanele cu o formă de protecție sau care se
află în nevoie de protecție internațională să beneficieze de asistență adecvată.
Localizare proiect: Bucuresti, Giurgiu, Galati, Radauti, Somcuta Mare, Timisoara, Otopeni, Arad, zone de
frontiera.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant.
Partener: Organizatia Salvati Copiii Romania
Cost total proiect: 753.320 lei.
Finantatori proiect: Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Reprezentanta in Romania.
Rezultate proiect:
- Informarea tuturor factorilor de decizie din domeniul azilului. implementarea sedintelor de coordonare lunare, in toate
centrele regionale.
- 61 sedinte coordonare in Centrele Regionale;
- 4 întâlniri ale grupului de lucru privind protecția copilului;
- 4 întâlniri ale grupului de lucru privind alternativele la detenție;
- 16 vizite de monitorizare a frontierei;
- 12 întâlniri organizate la nivel local cu actori din domeniul
protecției copilului pentru apărarea intereselor minorilor neînsoțiti.

_______

- 24 interventii de advocacy;
- 58 vizite in centrele de custodie publica;
- 1 intalnire Anuala la nivel national privind condițilei de receptie;
- 1 sesiune de informare desfășurată la Academia de Poliție,
1 întâlnire de coordonare cu trainer ai Școlilor Poliției de Frontieră
și IGPF, 2 traininguri locale desfășurate cu agenții din linia 1 și 2.
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- Asistenta acordata in
toate centrele regionale
si de custodie publica
unui numar de 1365 de
beneficiari.

- 1 ghid de informare privind violența sexuală și bazată pe
gen pentru practicieni în domeniul azilului;
- 1 platforma online, usor accesibila, pentru informații de
baza privind procedura de azil – disponibilă in 9 limbi rare;
- 2 volume de jurisprudenta colectata si printata.

Proiecte derulate in 2019
“MyPlace - O punte pentru integrarea BPI si RTT in Romania-2”
(19.06.2017 - 18.06.2019)
Scop: Obiectivul general al proiectului il reprezinta sustinerea procesului de integrare efectiva la nivelul Regiunii 2 pentru BPI si RTT, cu
predilectie categoriile de persoane vulnerabile si cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.
Imbunatatirea vizibilitatii beneficiilor masurilor de integrare si a interactiunii dintre societatea gazda si grupul tinta. Dezvoltarea comunicarii
cu actorii locali implicati in procesul de integrare si o implicare activa a comunitatilor locale in activitatile de integrare.
Maximizarea sanselor de integrare in randul BPI si RTT prin actiuni de informare, consiliere si de asistenta in accesarea serviciilor publice
disponibile, prin actiuni de pregatire si implicare in activitati educationale, culturale etc. Sustinerea BPI si RTT in procesul de integrare prin
oferirea de asistenta materiala complementara, in special persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale.
Rezultate proiect in 2019:
- 1.231 de materiale informative pt BPI si RTT distribuite
- 199 de BPI si 274 RTT identificati, evaluati si inregistrati in proiect; stabilirea a 52 planuri individuale de integrare comune IGI
- 120 BPI si 241 RTT participanti la activitatile socio-culturale/recreationale; 214 de activitati socio-culturale si recreationale desfasurate;
2.486 de participanti la activitatile socio-culturale si recreationale
- 20 copii BPI si 38 RTT au beneficiat de materiale necesare in procesul de invatamant; 1 copil BPI si 32 RTT
au beneficiat de decontarea cheltuielilor de masa; 102 de activitati educationale; 41 sedinte de consiliere/mediere cu parintii/reprezentantii
legali
- 83 de BPI si 225 RTT au participat la activitati educationale; 84 module de limba romana si acomodare culturala desfasurate; 84
rapoarte de monitorizare a prezentei la cursuri
- 199 de BPI si 274 de RTT au fost informati, consiliati si asistati social/juridic; 1.185 de fise de consiliere; 87 sesiuni de informare de grup
Localizare proiect:
- Galati (CRCPSA+PRC+CRI+Punct de lucru partener), Constanta (CRI),
si judetele: Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea (vizite pentru asistenta),
biroul administrativ Bucuresti
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant.
Partener: Fundatia “Inima de Copil”
Cost total proiect: 3.480.979,32 lei.
Finantatori proiect: Fondul Azil, Migratie si Integrare.
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My Place - Centrul Cultural Multifunctional – o punte pentru integrarea RTT in

Proiecte derulate in 2019

Romania

“MyPlace - O punte pentru integrarea BPI si RTT in Romania-3”
(13.08.2019-07.08.2020)
Rezultate proiect in 2019:
- 16 roll-up-uri; 4 bannere; 100 de seturi (mapa, pix, sacosa; agenda; block-notes); 3 placute de vizibilitate a
proiectului; 22 standuri de prezentare pliante/brosuri; 7 articole vestimentare; 1 macheta grafica;
- 157 de BPI si 158 RTT identificati, evaluati si inregistrati in proiect; participarea la 38 interviuri cu persoanele
din grupul tinta din CRCPSA; stabilirea 40 planuri individuale de integrare comune IGI-Beneficiar;
- 116 BPI si 133 RTT participanti la activitatile socio-culturale/recreationale; 43 de activitati socio-culturale si
recreationale desfasurate; 643 de participanti la activitatile socio-culturale si recreationale;
- 13 de copii BPI si 0 RTT beneficiaza de materiale necesare in procesul de invatamant; 0 de copii BPI si 10 RTT
beneficiaza de decontarea cheltuielilor de masa; 12 de activitati educationale; 15 sedinte de consiliere/mediere
cu parintii/reprezentantii legali;
- 55 de BPI si 41 RTT participanti la activitati educationale; 12 module de limba romana si acomodare culturala
desfasurate; 5 rapoarte de monitorizare a prezentei la cursuri;
- 111 de BPI si 48 RTT informati, consiliati si asistati social/juridic;
- 61 de BPI si 22 de RTT beneficiaza de asistenta medicala.

315 beneficiari
de consiliere/insotire

64%
36%

643 participanti la
43 activitati socio-culturale

Localizare proiect:
- Galati (CRCPSA+PRC+CRI), Constanta (CRI) si judetele: Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea (vizite pentru asistenta),
biroul administrativ Bucuresti
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant.
Cost total proiect: 1.617.897,28 lei.
Finantatori proiect: Fondul Azil, Migratie si Integrare.
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Proiecte derulate in 2019
“O NOUA CASA” - Etapa 3 (19.12.2018 - 18.12.2019)
Scop: Asigurarea accesului la locuințe pentru beneficiarii de protecție internațională
(BIP), în timpul programului lor de integrare. Subventionarea costurilor cu
chiria/utilitatile.
Se au in vedere activitati de cooperare cu proprietarii de locuinte, locatarii si administratiile blocurilor de locuinte, precum si cu organele fiscale, pentru a sustine procesul
de integrare sociala a BPI. Analiza generala a nevoilor in domeniul locativ pentru a fi
prezentate in cadrul intalnirilor de coordonare organizate de IGI si a celor periodice cu
principalii actori implicati pe linia receptiei si asistentei beneficiarilor de protectie internationala.
Localizare proiect: toate Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil (CRCPSA), precum si in raza teritoriala a acestora: Galati, Radauti, Somcuta
Mare,Timisoara, Giurgiu, Bucuresti, dar si in CRI, infiintate prin proiectele finantate prin
Programul National FAMI, respectiv: Bucuresti, Craiova, Brasov, Pitesti, Constanta,
Galati, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Sibiu, Iasi, Oradea, Timisoara, Radauti, Somcuta-Mare,
Giurgiu.
Rezultate proiect:
- 473 de persoane au fost inscrise in proiect si au beneficiat de informare si consiliere;
- 241 de BPI au fost asistati in vederea asigurarii unei locuinte;
- 50 locuinte (13 garsoniere, 23 de apartamente cu 2 camere, 13 apartamente cu 3
camere si 1 apartament cu 4 camere).

Locuinte disponibile

26%
1 camera

46%
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241 persoane

2 camere

26%
3 camere

Durata chirie

2%
4 camere

Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant.
Cost total proiect: 1.279.694,54 lei.
Finantatori proiect: Fondul Azil, Migratie si Integrare.

Beneficiari

12 luni

Proiecte derulate in 2019
“ALTERNATIVE ” (20.12.2018 – 19.12.2019)
Scop: Facilitarea adaptarii sociale si constientizarea in randul persoanelor tolerate cu
privire la drepturile si obligatiie acestora prin informare, consiliere si servicii de interpretariat.
Imbunatatirea situatiei socio-economice si respectarea demnitatii persoanelor tolerate prin:
oferirea asistentei materiale, asigurarea unui spatiu de cazare, activitati educationale,
culturale si recreationale.
Personalizarea asistentei oferite persoanelor vulnerabile prin oferirea de spatii de cazare
individuale, echipamente medicale si alte articole care raspund nevoilor speciale ale acestora.
Localizare proiect: Bucuresti (sector 4) – Centrul de cazare al Asociatiei JRS Romania.
Rezultate proiect:
A fost oferita asistenta materiala tuturor persoanelor cazate in centru cat si celor aflate in afara
acestuia, la solicitare pentru un numar de 50 de persoane.
Servicii de informare, consiliere si evaluare oferite tuturor persoanelor cazate in centre cat si
celor aflate in afara acestora, la solicitare pentru un numar de 63 de persoane.
30 de locuri ce pot fi oferite concomitent in 6 spatii de cazare si oferirea a cel putin 50 locuri
de cazare suplimentare in regim de urgenta pe o perioada temporara.
In 2019 in centrul JRS Romania din Bucuresti au fost cazate 50 de persoane.
Organizarea a 2 activitati educationale in cadrul centrului de cazare pentru beneficiari.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Solicitant.
Cost total proiect: 571.461,22 lei.
Finantatori proiect: Fondul Azil, Migratie si Integrare.
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Barbati gatesc
in bucataria
centrului de
cazare JRS
din Bucuresti

Proiecte derulate in 2019
“SHARE”

“A Network of (small-size) cities, towns and local actors committed to offering protection
and welcome for resettled or relocated refugees in Europe”

(aprilie 2018 – iulie 2019)

Scop: Obiectivul general al proiectului este potențarea capacității comunităților mici din țări membre ale Uniunii Europene de a primi și
găzdui refugiații relocați intra-UE și extra-UE.
Rezultate proiect:
- 1 modul pentru pregătirea autorităților relevante și a societății civile cu competențe în domeniul migrației, în arii precum recepția și
cazarea refugiaților în România;
- 2 sesiuni de informare a reprezentanților autorităților locale și a societății civile desfășurate în Galați și Șomcuta Mare, pentru identificarea lacunelor și propunerea unor noi soluții pentru îmbunătățirea procesului de integrare a refugiaților relocați în România;
- 1 masă rotundă națională pentru a identifica și implica actori cu competențe în domeniul migrației și azilului din comunități mici cu
scopul de a discuta și propune noi metode de intervenție în procesul de integrare a refugiaților în România, cu ajutorul rețelelor de
voluntari și implicarea cetățenilor;
- 1 documentar video despre procesul de integrare a refugiaților într-o comunitate mică din România (Șomcuta Mare);
- 1 conferință internațională în București cu o durată de două zile și jumătate despre creșterea nivelului de conștientizare privind
protecția refugiaților, cu peste 30 de reprezentanți internaționali ai societății civile și ai autorităților locale din centrul și estul Europei și
din țările baltice.
Localizare proiect: la nivel european.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Partener.
Parteneri: ICMC Europe, Caritas Austria, Caritas
International, Caritas Europa, Consorzio
Proiectia documentarului
Communitas, Institut Français des Relations
creat in cadrul proiectului
Internationales, MigAfrika, Jesuit Refugee
despre viata migrantilor
Service Portugal, Dutch Council for Refugees.
din Romania.
Cost total proiect: 802.636,77 euro.
Cost total partener: 36.675,56 euro.
Finantatori proiect: European Commission.
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Proiecte derulate in 2019
“LINK-IT”

“Linking pre-departure and post-arrival support to facilitate socio-economic integration
for resettled refugees in the EU”

(aprilie 2018 – iulie 2019)
Scop: Promovarea si facilitarea integrarii socio-economice a refugiatilor relocati extra UE in Romania prin conectarea sesiunilor
de pregatire si adaptare culturala ce se desfasoara impreuna cu refugiatii in nevoie de relocare in prima tara de azil cu activitatile
ce au loc in tara de relocare cu scopul integrarii pe piata muncii.
Rezultate proiect:
- 1 website destinat anunturilor de locuri de munca disponibile pentru refugiati creat in limbile romana, engleza si araba;
- 1 curicula detinata pregatirii voluntarilor in domeniul asistentei refugiatilor relocati extra-UE;
- 2 sesiuni de training cu voluntarii referitoare la oferirea sprijinului necesar integrarii refugiatilor relocati extra-UE pe piata muncii;
- 32 de voluntari pregatiti pentru a se implica in activitati de asistenta pentru accesarea unui loc de munca oferita refugiatilor;
- 1 documentar video despre procesul de integrare a refugiaților relocati in România.
Materialul video creat
in cadrul proiectului
despre procesul de
relocare si viata
refugiatilor relocati
in Romania.

Localizare proiect: la nivel european.
Rol si nivelul de implicare in proiect: Partener.
Parteneri: Caritas Friedland, British Refugee Council, Portuguese Refugee Council, International Organization for Migration, International Catholic Migration Commission.
Cost total proiect: 791.207,35 euro.
Cost total proiect pentru noi ca partener: 38.723,30 euro.
Finantatori proiect: AMIF.
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Proiecte derulate in 2019
“RVAR - Programul de Sprijin pentru Repatrierea Voluntara
Asistata si Reintegrare” ( aprilie 2019 - aprilie 2020 - etapa 3 )
Scop: Programul se adresează migranților care doresc să se întoarcă acasă și fac parte
din una dintre următoarele categorii: (a) migranţi cu ședere ilegală pe teritoriul României (b)
solicitanţi de azil care au primit un răspuns negativ precum și cei care nu au primit încă o
decizie negativă definitivă dar doresc să renunțe la procedură și să se întoarcă acasă; (c)
străinilor care beneficiază de protecţie internaţională sau de protecţie temporară în România
şi care vor să renunțe la protecție pentru a se întoarce acasă.
De asemenea, proiectul vizează informarea unui public mai larg precum instituţii publice
locale şi centrale cu atribuţii în domeniul migraţiei, ONG-uri, mass media şi publicul larg din
România.
Localizare proiect: Bucuresti si toate Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru
Solicitantii de Azil precum si in raza teritoriala a acestora, Centrele de Custodie Publică,
Cluj Napoca, Iași, Constantă; in Comunități de migranţi din județele mai sus menționate si in
țările de origine ale migranţilor repatriați.
Rezultate proiect:
Repatrierea in conditii de siguranta si demnitate a 60 de migranti
Servicii de informare si consiliere pentru repatriere pentru 634 de migranti
Alocatii de reintegrare socio-economica pentru 28 de beneficiari repatriati voluntar
Rol si nivelul de implicare in proiect: Partener.
Solicitant: OIM Romania
Cost total proiect: 984.033,35 lei.
Finantatori proiect: Fondul Azil, Migratie si Integrare.
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Statistici Media - JRS Romania 2019
Evolutie like-uri pagina

Facebook: www.facebook.com/jrsromania

Pagina web: www.jrsromania.org
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Pagina Youtube JRS Romania

Evolutie public atins

Raport financiar 2019
RAPORT FINANCIAR 2019
BALANTA VENITURI SI CHELTUIELI
Finantator
UNHCR
FAMI 17.01.02
FAMI 17.01.02.02
FAMI 17.04.03
FAMI 18.04.05.01
FAMI 18.04.05.02
FAMI 18.04.02.01
FAMI 18.04.02.02
FAMI 17.02.02
FAMI 17.02.02.02
FAMI 17.04.04
COMISIA
EUROPEANA
AMIF

Denumire proiect

Perioada proiect

Beneficiar

Partener

Venituri (lei)

Cheltuieli (lei)

01.01.2019-31.12.2019

JRS Romania

OSC

727,335.03

727,335.03

02.05.2018-26.04.2019

OIM ROMANIA

JRS Romania

45,759.75

45,922.54

27.04.2019-26.04.2020

OIM ROMANIA

JRS Romania

79,766.05

79,766.05

11.12.2017-10.12.2018

JRS Romania

-

0.00

40,076.65

Protejarea granitelor si a solicitantilor
de azil din Romania - UNHCR
RVAR - Programul de sprijin pentru
repatriere voluntara umanitar asistata
si reintegrare(2018-2019)
RVAR - Programul de sprijin pentru
repatriere voluntara umanitar asistata
si reintegrare(2019-2020)
Alternative- Suport temporar pentru
persoane tolerate(2017-2018)
Alternative- Suport temporar pentru
persoane tolerate(2018-2019)
Alternative- Suport temporar pentru
persoane tolerate(2019-2020)
O noua casa 3 etapa 1 (2018-2019)
O noua casa 3 etapa 2 (2019-2020)
My Place (2018-2019)
My Place (2019-2020)
Formare ( 2018-2019)

19.12.2018-18.12.2019

JRS Romania

-

543,265.38

556,468.65

19.12.2019-18.12.2020
19.12.2018-18.12.2019
19.12.2019-18.12.2020
21.06.2018-19.07.2019
12.08.2019-11.08.2020
15.01.2018-15.04.2019

JRS Romania
JRS Romania
JRS Romania
JRS Romania
JRS Romania
JRS Romania

FIC
-

280,016.00
1,243,529.14
778,186.90
714,624.78
792,769.67
31,470.05

13,250.58
1,269,123.03
22,524.62
748,331.56
539,228.63
40,153.11

SHARE

01.01.2019-31.07.2019

JRS Romania

67,051.23

70,201.13

OIM LINK IT

01.01.2019-15.07.2019

ICMC
OIM
INTERNATIONAL

JRS Romania

76,120.47

79,837.12

01.01.2019-31.12.2019

JRS Romania

-

DONATII PRIVATE EC GEN

TOTAL 2019
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108,858.29

5,488,752.74

228,874.50

4,461,093.20

Finantatori / Sponsori / Donatori / Parteneri
Suntem recunoscatori si le multumim pentru sprijinul constant tuturor finantatorilor, partenerilor,
colaboratorilor, voluntarilor care ne-au ajutat sa ne indeplinim misiunea.
Inspectoratul General pentru Imigrari
UNHCR Romania
Asociatia Ordinul Calugaresc Catolic Societatea lui Iisus
Renovabis
Porticus
Comisia Europeana
JRS Europe
Asociatia Inima de Copil
OIM Romania
Salvati Copiii Romania
OIM International
ICMC
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ADDRESS: 1356 Donec ut euismod nibh. Maecenas
bibendum adipiscing, 1500 Nullam nec.

