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20 Iunie - Ziua Mondială a Refugiatului
Bucureşti, 19 iunie 2009 – Pentru a marca Ziua mondială a Refugiatului, în perioada

19-20 iunie Salvaţi Copiii România organizează diverse evenimente pentru refugiaţii şi
solicitanţii de azil aflaţi în Centrele de Cazare şi Proceduri ale Oficiului Român pentru
Imigrări din Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara.
Salvaţi Copiii încurajează copiii şi tinerii refugiaţi din România să se implice în activităţi artistice şi
recreative cu prilejul acestei zile, invitându-i să-şi expună creaţiile şi să ia parte la numeroase
evenimente organizate special pentru ei în perioada 19-20 iunie în cele cinci oraşe unde există
centre de cazare şi proceduri ORI.
În Bucureşti, la iniţiativa Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, pe data de 20
iunie, începând cu orele 10.00, în parcul Herăstrău (intrarea Arcul de Triumf) se va desfăşura
un eveniment în aer liber, în cadrul căruia copiii refugiaţi vor susţine o expoziţie de fotografii,
desene şi obiecte artizanale realizate de ei înşişi, precum şi un concurs de desene pe asfalt. În
celelalte locaţii, activităţile desfăşurate includ spectacole de dansuri tradiţionale, concerte, excursii
cu vizitarea de obiective turistice sau competiţii sportive, astfel:
- La Şomcuta Mare – 19 iunie 2009, evenimentul “Ziua Refugiatului – Sărbătoarea tuturor”
include o expoziţie de obiecte tradiţionale organizată cu sprijinul Primăriei şi Casei de Cultură
Şomcuta Mare, activităţi sportive împreună cu tinerii de la Centrul de plasament “Copii Şcolari
Sighetu Marmaţiei – Şomcuta Mare”, o competiţie de lansare de zmee şi un picnic. Parteneri:
Salvati Copiii, DGASPC Maramureş, ORI, ARCA, Inspectoratul Şcolar Maramureş.
- La Timişoara – 19 iunie 2009, evenimentul organizat de UNHCR la Muzeul Banatului conţine
o expoziţie de obiecte şi desene realizate de copiii refugiati şi prezentarea unui moment artistic
(cântece in limba engleza). Parteneri: Salvaţi Copiii, UNHCR, Generaţia Tânără România.
- La Rădăuţi – 20 iunie 2009, Salvaţi Copiii organizează o excursie pentru solicitantii de azil şi
refugiaţii cazaţi în centrul local, pe traseul: Rădăuţi, Marginea (ateliere de olărit, ceramică), Vicovu
de Sus (fabrica de încalţăminte), Suceviţa (vizitarea mânăstirii, masa de prânz), Palma, Gura
Humorului, Salina Cacica, Suceava (vizitarea Cetăţii Sucevei). Parteneri: Salvaţi Copiii, ARCA.

- La Galaţi – 20 iunie 2009, la Casa de Cultura a Studenţilor, începând cu ora 19.00 este susţinut
un concert de muzica canto şi instrumentală şi o expoziţie de desene şi obiecte realizate de
solicitanţii de azil. Parteneri: Salvaţi Copiii, Casa de Cultură a Studenţilor, trupa 789 Art a Casei de
Cultură a Studenţilor, Fundaţia Betesda Galaţi, Biserica Creştină Baptistă şi Biserica Emanuel
Galaţi.
Peste 100 de copii şi tineri refugiaţi şi solicitanţi de azil cuprinşi în programele educaţionale şi
sociale ale Salvaţi Copiii, împreună cu familiile lor, sunt aşteptaţi să participe la aceste evenimente.
Conform datelor statistice furnizate de Oficiul Roman pentru Imigrari, în cursul anului 2008 au
fost înregistrate 940 de cereri de azil, în creştere cu 45% faţă de anul 2007, când au fost depuse
657 de cereri. Principalele ţări de origine ale solicitanţilor de azil în 2008 au fost: Pakistan – 247
cereri, Índia – 134 cereri şi Irak – 127 cereri. În 2009, până la această dată ORI a înregistrat 352
de cereri de azil, dintre care doar 44 au fost aprobate. Cele mai multe solicitări au venit din
Afganistan - 53 cereri, Pakistan - 39 cereri şi Turcia – 34 cereri.
“În cursul ultimilor zece ani, Salvaţi Copiii a asistat, în cadrul programului „Integrarea copiilor
refugiaţi şi separaţi în societatea românească”, peste 1000 de copii refugiaţi şi 400 de părinţi. Prin
serviciile oferite încercăm să le facilităm integrarea în societatea românească şi să le oferim
oportunităţi de educaţie şi formare, pentru un viitor mai sigur”, declară Gabriela Alexandrescu,
Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii.
În cadrul celui mai recent proiect Salvaţi Copiii pentru solicitanţii de azil, desfăşurat în perioada
octombrie-decembrie 2008, au fost dezvoltate şi implementate servicii de consiliere socială şi au
fost derulate activităţi educative şi recreative pentru 35 de solicitanţi de azil. De asemenea, cele
cinci centre din România au fost dotate cu echipamente, mobilier şi materiale specifice acestui tip
de activităţi.
“Prin toate aceste demersuri îi sprijinim pe copiii refugiaţi şi solicitanţi de azil să cunoască
societatea românească şi să se adapteze la realitatea ţării gazdă, păstrându-şi, în acelaşi timp,
propria identitate şi propriile valori culturale” concluzionează Gabriela Alexandrescu.

Note pentru redactori
Începând din anul 1998, Organizaţia Salvaţi Copiii implementează proiectul Înaltului Comisariat
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, privind copiii refugiaţi, solicitanţi de azil şi separaţi în
România şi se implică direct în protecţia acestora. În fiecare an, prin programul de asistenţă oferit
Salvaţi Copiii susţine aceasta categorie de copii în vederea integrarii în noua societate, numită în
scurt timp de ei “acasă”.
Prin acest proiect, copiii refugiaţi sunt ajutaţi să se adapteze la o altă lume, la o altă cultură şi să se
integreze în societatea românească. Un rol esenţial în procesul integrării îl constituie atât
activităţile educative, cât şi cele recreative care permit afirmarea propriei lor identităţi, a valorilor
culturale, dar şi lărgirea propriului orizont prin cunoaşterea şi adaptarea la realitatea românească.

În prezent, Salvaţi Copiii continuă să sprijine şi să monitorizeze integrarea copiilor refugiaţi în
sistemul românesc de învăţământ, să le asigure acestor copii rechizitele şcolare necesare
participării lor la şcoală în aceleaşi condiţii ca şi copiii români şi îi pregăteşte suplimentar pentru a
recupera cunoştinţele necesare oricărui copil integrat în sistemul românesc de învăţământ. În
acelaşi timp, copiii refugiaţi de vârstă preşcolară care frecventează grădiniţa beneficiază de
rechizite şi de plata alocaţiei zilnice de hrană. De asemenea, sunt organizate activităţi recreative cu
copiii români, vizite la muzee, teatre, precum şi tabere.
Începand din 2001, cu ocazia celebrării a 50 de ani de la adoptarea Convenţiei de la Geneva din
1951 privind statutul refugiaţilor, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat data de 20
iunie ca fiind Ziua Mondială a Refugiatului.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Lavinia Varodi, Coordonator Proiect Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 316 61 76/ 0721 329 101, lavinia.varodi@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează din 1990 drepturile copilului în România, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie
independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în
peste 125 de ţări. Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi
advocacy pentru copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin munca, copiii
străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile
acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii
sunt implicaţi în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din
partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvaţi Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro

