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Introducere 

 

Despre programa pentru atelierul de lucru de orientare socio-culturală 

 

Programa pentru atelierul de lucru de orientare socio-culturală este elaborată ca parte din proiectul 

„STIRE: Susținerea integrării persoanelor relocate”. Obiectivul general al proiectului este acela de a 

facilita procesul de relocare, contribuind la susținerea celor relocați din punct de vedere social și 

cultural (anterior plecării și ulterior sosirii), prin facilitarea unor activități de construire de capacitate în 

cadrul comunităților de primire și prin consolidarea cooperării și a parteneriatelor dintre  cei relocați și 

comunitățile-gazdă din Austria, Croația, Italia, Irlanda, România și Slovenia.  

Obiectivul principal al atelierului de lucru de orientare socio-culturală este de a facilita integrarea 

resortisanților din țări terțe relocați în comunitățile lor gazdă. A fost efectuată o cercetare participativă 

în cele 6 țări ale UE menționate anterior pentru crearea unor ateliere de lucru care se potrivesc 

nevoilor efective ale refugiaților relocați, atât în ceea ce privește conținutul - cele mai importante 

domenii sau subiecte referitoare la cunoștințe, abilități și atitudini pentru integrarea cu succes în noua 

comunitate și societate, precum și din perspectivă metodologică - o modalitate prin care cunoștințele, 

abilitățile și atitudinile sunt prezentate, experimentate și puse în practică. Participanții au fost refugiați 

relocați, iar cercetarea a intenționat să înțeleagă perspectiva, experiențele și nevoile unice ale 

acestora în ceea ce privește orientarea socio-culturală în etapa inițială și în etapele ulterioare de 

integrare. Structura, conținutul și metodologia programei de orientare socio-culturală sunt dezvoltate în 

baza constatărilor și a analizei conținutului.  

Prezentarea generală a programei 

Atelierul de lucru de orientare socio-culturală prezentat aici constă din 16 module sau ateliere de lucru 

individuale, inclusiv modulul introductiv, care are scopul de a pune bazele învățării și colaborării 

viitoare într-un cadru de grup și un modul final, pentru revizuirea și evaluarea rezultatelor experienței 

de învățare din timpul atelierului de lucru de orientare socio-culturală.  

Modulele individuale durează între 90 și 120 de minute, cu excepția modulului introductiv, care 

durează 60 de minute. Titlurile și durata fiecărui modul sunt prezentate în tabel:  

 

 Modul Durată  

0 Introducere: sa ne cunoaștem 60 de minute 

1 Bine ați venit în [țara]: Speranțe și griji  180 min 

2 Cultură și identitate 120 min 

3 Diferențe culturale & șoc cultural 120 min 

4 Norme sociale și tradiții în țara de primire 120 min 

5 Drepturi și responsabilități 120 min 

6 Educație și învățare pe tot parcursul vieții 130 min 

7 Sistemul de asistență socială și beneficiile sociale 120 min 
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8 Asistența medicală & serviciile medicale  120min 

9 Locuințe 120 min 

10 Viața în comunitate și în cartier 120 min 

11 Relații, familie & copii 110 min. (adulți) 
100 min. (tineri) 

12 Angajare & drepturile angajaților  110 min 

13 Viață socială & timp liber 110 min 

14 Gestionarea banilor  120 min 

15 Verificare, evaluare 120 min 

 

Programa este dezvoltată pentru a funcționa ca un program integrat, coerent, cu etapizare logică a 

orientării socio-culturale într-un cadru de grup. Începe cu o explorare ușoară a experiențelor unice de 

relocare ale participanților și stabilirea focalizării viitoare, continuă cu prezentarea și familiarizarea cu 

acel context socio-cultural și cu normele societății și comunității de primire, cu drepturile, beneficiile și 

responsabilitățile conexe din diferite sisteme de susținere și asistență socială pentru familiarizarea cu 

sistemele și procedurile care conduc la auto-dependență și la continuarea vieții într-o țară și un mediu 

noi. În acest cadru, este recomandat să fie livrat acest program de orientare socio-culturală în etape 

de 1 până la maxim 3 module pe zi și să li se acorde timp participanților între sesiunile atelierului de 

lucru pentru a absorbi și procesa conținutul.  

Așa cum am menționat mai sus, modulele sunt suficient de independente unele de altele pentru a fi 

livrate ca ateliere de lucru de sine stătătoare, pentru a prezenta cunoștințe, abilități și/sau atitudini 

specifice. Acest lucru înseamnă și că modulele pot fi livrate într-o ordine diferită de cea propusă, 

întrucât rezultatele de învățare ale unui modul nu reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea la 

oricare dintre următoarele module.  

Cui se adresează?  

 

Participanții  

Această programă de atelier de lucru are scopul de a asigura orientare socio-culturală refugiaților 

relocați, în etapa ulterioară sosirii. Conținutul programei se potrivește cel mai bine nevoilor refugiaților 

într-o perioadă de integrare timpurie: este potrivit pentru refugiați imediat după relocarea într-o țară de 

primire și până la un an ulterior sosirii în această țară. Cu toate acestea, cu mici adaptări ale 

conținutului acestei programe, ea poate fi aplicată, în totalitate sau în parte, și altor grupuri  de migranți 

și străini, care au nevoie de orientare socio-culturală într-o țară nouă și într-un mediu nou.  

 

Modulele sunt dezvoltate pentru participanți adulți (inclusiv tineri), atât femei cât și bărbați. Grupurile ar 

trebui să fie compuse din participanți care folosesc o limbă comună, pentru a evita interpretări multiple; 

dacă instruirea se desfășoară fără interpretare în limba care nu este limba maternă a participanților, 

instructorii trebuie să se asigure că participanții stăpânesc bine acea limbă, astfel încât să poată să  
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înțeleagă informațiile, cât și să-și exprime propriile gânduri. Este preferabil ca grupurile să fie compuse 

din participanți cu vârste similare.  

Conținutul și metodologia atelierelor de lucru se potrivesc grupurilor mixte: Atât femei cât și bărbați, 

împreună. Cu toate acestea, instructorii ar trebui să ia în calcul istoricul cultural specific al grupului-

țintă și alte caracteristici ale potențialilor participanți (de exemplu, vârsta), atunci când decid 

compoziția pe sexe a grupurilor. 

Numărul optim de participanți la această instruire este între 8 și 10. Instruirea se poate desfășura și cu 

grupuri mai mici; acest lucru este recomandat în mod special dacă participanții fac parte din grupuri 

vulnerabile. Pentru grupurile mai mari de 10 persoane, perioada necesară crește și există riscul de 

pasivitate a participanților mai puțin încrezători. 

Instructorii 

Rolul instructorilor este unul complex și solicitant. Așadar, este recomandată întotdeauna livrarea 

instruirii prin co-facilitare de către doi instructori, indiferent cât de experimentați sunt aceștia.  

Întrucât grupurile-țintă vizate de acest programe de ateliere de lucru pentru orientare socio-culturală nu 

cunosc, în majoritatea cazurilor, limba țării de relocare, echipa instructorilor va include și un interpret 

(cu excepția cazului în care instructorii dețin competențe lingvistice în limba beneficiarilor). 

Lucrul cu interpreții  

Rolul interpretului în cadrul instruirii pentru orientare socio-culturală este provocator, iar cerințele sunt 

egale cu cele pentru instructori. Deseori, interpretul poate avea abilități de livrare a instruirii, astfel că 

este important să fie înțelese rolurile și limitele dintre instructor și interpret.  

Instructorii și interpreții trebuie să-și acorde timp pentru a se pregăti împreună înainte de instruire și, 

de asemenea, pentru schimbul de informații ulterior instruirii. Este important ca instructorii și interpreții 

să lucreze ca o echipă și să-și acorde respect și atenție unii altora.  

 

Lucruri de reținut pentru instructori:  

- Instructorul trebuie să li se adreseze participanților direct, folosind adresarea la persoana întâi 

și făcând contact vizual cu aceștia, într-o manieră adecvată din punct de vedere cultural; 

instructorul trebuie să păstreze contactul cu participanții chiar și în timpul interpretării. 

 

-  

- Instructorul trebuie să explice pe scurt participanților rolul interpretului - faptul că interpretul va 

interpreta tot ce spune instructorul, precum și comentariile, întrebările și conversațiile separate 

ale participanților. Instructorul trebuie, de asemenea, să-i informeze pe participanți că ar trebui 

să se simtă confortabil să pună întrebări instructorului prin intermediul interpretului. 

- Instructorul trebuie să vorbească în propoziții sau fraze scurte și simple, care prezintă o idee 

complexă; trebuie să acorde suficient timp pentru interpretare și să folosească pauze în vorbire, 

pentru ca mesajele să fie transmise participanților; trebuie să evite să vorbească în timp ce 

interpretul traduce. 

- Instructorul trebuie să conducă discuția, informând participanții că trebuie să vorbească pe 

rând și să pună câte o întrebare odată, astfel încât interpretul să poată transmite fiecare mesaj, 
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să simplifice și să ajusteze limbajul, pentru a asigura faptul că sunt transmite informații corecte, 

în cazul în care interpretul îl informează sau observă el însuși că participanții întâmpină 

dificultăți în înțelegerea informațiilor.  

 

Lucruri de reținut pentru interpreți:  

- În rolul acesta, îndatorirea lor este aceea de a facilita comunicarea între persoane care nu 

vorbesc aceeași limbă. 

- Interpretul trebuie să studieze conținutul care va fi discutat înainte de sesiune. 

- Este așteptat din partea interpretului să interpreteze tot ce spune instructorul și tot ce spun 

participanții, fără să omită sau să adauge nimic la ceea ce se spune, traducând inclusiv  

comentariile și întrebările participanților, astfel încât instructorul să poată aborda orice 

preocupări sau neînțelegeri care pot apărea. 

- Interpretul trebuie să-l informeze pe instructor dacă observă că participanții au nevoie de 

explicații suplimentare sau de o terminologie simplificată pentru a înțelege lucrurile pe deplin; 

interpreții nu trebuie să simplifice sau să modifice informații în timpul interpretării, întrucât acest 

lucru poate genera neînțelegeri. 

- Interpretul trebuie să-l informeze pe instructor dacă acțiunile sale pot fi percepute de către 

participanți ca fiind insensibile din punct de vedere cultural, în special în cazul în care 

interpretul este membru al grupului cultural al participanților. 

- Dacă se întâmplă ca interpretul să aibă o discuție cu un participant (sau cu mai mulți 

participanți) pentru a descrie un lucru cu mai multe detalii, interpretul ar trebui să-l informeze pe 

instructor despre ceea ce se întâmplă și să transmită pe scurt conținutul acelei conversații. 

 

 

Abordarea didactică  

Un atelier de lucru este un program educațional relativ scurt, proiectat pentru a învăța sau a prezenta 

participanților abilități practice, tehnici sau idei pe care aceștia le pot folosi în viețile lor de zi cu zi sau 

la muncă. Atelierele de lucru încurajează învățarea participativă și interactivă. Participanții pot influența 

direcția pe care o ia atelierul de lucru și au ocazia să pună în practică tehnicile, abilitățile, etc. care 

sunt discutate. 

 

 

Pentru a crea un spațiu sigur și a facilita participarea activă, discuțiile deschise, punerea de întrebări și 

învățarea experiențială, conducătorii atelierului de lucru folosesc o varietate de metode pentru a activa 

diferite procese cognitive și a implica participanții. În această programă a atelierului de lucru pentru 

orientare socio-culturală folosim o varietate de tehnici, precum prelegeri/prezentări scurte, jocuri 

interactive, discuții în grupuri restrânse și în plen, brainstorming, chestionare, jocuri de rol, tehnici 

creative (desen, pictură, colaj), studii de caz, reflecții. Fiecare modul cuprinde mai multe tehnici, pentru 

a păstra dinamica și a facilita implicarea și participarea cursanților.  
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Tehnicile de predare menționate sunt testate pe cursanți cu istoric și experiență culturală diferită și 

sunt potrivite pentru livrarea atelierelor de lucru de orientare socio-culturală pentru relocarea 

refugiaților. Cu toate acestea, instructorii trebuie să fie atenți și flexibili, pentru a-și adapta abordarea și 

tehnicile didactice la fiecare grup de participanți la atelierul de lucru și la experiența unică a acestora.  
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0. Atelier de lucru introductiv: sa ne cunoaștem  

 

Obiective de învățare: 

● Participanții au ocazia să se cunoască unii pe alții și să afle conținutul atelierului de 

lucru de orientare 

● Participanții iau parte la o activitate de construire de echipă 

● Participanții practică stabilirea regulilor pentru o colaborare pașnică 

 

Activitatea 1: Prezentarea participanților în cadrul atelierului de lucru de orientare  

Durată: 30 min 

Materiale: Ghem mare de lână, flip-chart, pixuri 

Procedură: 

Pasul 1 

Instructorul pregătește camera și aranjează scaunele în cerc. Instructorul, co-instructorul și interpretul 

se prezintă apoi și prezintă pe scurt și proiectul. Apoi, instructorii îi invită pe participanți să se prezinte 

pe sine și-i instruiesc conform celor descrise în etapa următoare. 

Pasul 2 

Instructorul le spune participanților să se ridice în picioare. Apoi caută capătul ghemului de lână, îl 

strânge bine și aruncă ghemul către unul dintre participanții din cerc, întinzând firul de lână între ei doi. 

Participantul care a prins ghemul trebuie să-și spună numele, țara de origine, de cât timp trăiește în 

țara de primire, un lucru special despre el însuși. Acel participant strânge apoi firul care permite 

frânghiei să stea întinsă și aruncă ghemul către un alt participant, care se prezintă și el conform celor 

descrise mai sus. Pentru grupurile care se cunosc deja, pot fi introduse alte subiecte: să spună ceva 

nou sau recent despre ei înșiși sau să împărtășească succese recente, indiferent cât de 

nesemnificative ar fi.  

Pasul 3 

Participanții repetă acțiunea de aruncare și prindere a ghemului în timp ce se prezintă, fiecare dintre ei 

ținând de fir până când toți ceilalți au prins ghemul o dată. Apoi, instructorul le spune participanților că 

pot continua să arunce ghemul oricărui participant, dacă au întrebări suplimentare pe care vor să i le 

pună. De exemplu: Ce înseamnă numele său, unde se află țara sa de origine... 

Pasul 4 

Instructorul invită participanții să observe rețeaua unică pe care tocmai au creat-o între ei și care îi 

leagă pe toți. Instructorul folosește apoi acea imagine pentru a le spune participanților că aceasta este 

maniera în care consideră că ar trebui să lucreze grupul pe parcursul celorlalte ateliere de lucru pentru 

orientare care urmează. Participanții pot acum să slăbească firul și să i-l dea înapoi instructorului. 

Pasul 5 
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Reflecție: Instructorul se asigură că participanții se simt confortabili coordonând o reflecție cu privire la 

ceea ce tocmai au făcut, punând următoarele întrebări: 

● Aveți dubii sau întrebări până în acest moment? 

● La ce vă face să vă gândiți rețeaua pe care am construit-o mai devreme? 

 

Ponturi pentru adaptarea activității pentru ateliere de lucru on-line: Subiectele atelierului de lucru sunt 

dezvăluite prin prezentare partajată pe Zoom. În cadrul sesiunii principale, participanții se prezintă pe 

rând, spunându-și numele, adăugând un cuvânt „amuzant” care începe cu aceeași literă înainte de 

prenumele lor, apoi își spun țara de origine și unde locuiesc în țara în care s-au relocat. Participanții 

sunt invitați să pună orice întrebări pe care le-ar putea avea despre atelierul de lucru și despre ce a 

fost vorba la atelier, înainte de a continua cu prioritizarea subiectelor.  

  

Activitatea 2: Prioritizarea conținutului atelierelor de lucru pentru orientare 

Obiective de învățare 

● Participanții se gândesc la temele acoperite de atelierul de lucru 

● Participanții practică luarea deciziilor într-un grup 

  

Durată: 30 de minute 

Materiale: 12 cartonașe cu titluri/teme ale atelierului de lucru, hârtie pentru flip-chart, pix și lipici, 

videoclip sau o prezentare în PowerPoint care prezintă țara de primire  

 

Procedură: 

Pasul 1 

Instructorul prezintă conținutul instruirii, folosind un videoclip sau o prezentare în PowerPoint, care 

descrie țara de primire, și le spune participanților că vor discuta despre și vor reflecta la informațiile pe 

care tocmai le-au primit pe parcursul atelierelor de lucru pentru orientare. În cazul în care nu este 

disponibil niciun videoclip, instructorul poate folosi site-ul web al STIRE (www.stire.org). Instructorul le 

spune participanților că vor folosi diferite metodologii pentru a face învățarea să fie plăcută.  

Pasul 2 

Instructorul împarte participanții în 3-4 grupuri și pregătește un set de cartonașe pentru fiecare grup, 

precum și o hârtie de flip-chart per grup, cu un șablon de clasificare sub formă de romb. Instructorul le 

spune participanților că va trebui să decidă de comun acord cu privire la clasificarea modulelor 

cuprinse în atelierul de lucru pentru orientare. Trebuie să plaseze cel mai important subiect în vârf și 

pe cel mai puțin important în capătul de jos al rombului, iar celelalte cartonașe ar trebui să fie plasate 

între extreme, în ordinea importanței. 

Exemplu Șablon de clasificare sub formă de romb 
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Pasul 3 

După ce grupurile au terminat clasificarea, instructorul organizează o prezentare și o discuție. 

Instructorul le permite participanților să-și explice raționamentul. La sfârșitul împărtășirii 

raționamentului, instructorul întreabă dacă există vreun grup care ar vrea să-și schimbe clasificarea în 

baza raționamentului pe care tocmai l-au auzit. 

Reflecție: 

Instructorul ar putea pune întrebări suplimentare, pentru a permite o reflecție: 

● Ați trecut deja printr-o situație în care a fost nevoie să stabiliți singuri prioritățile? Dar împreună 

cu alții? Dacă da, doriți să ne împărtășiți experiența? 

● În ce situații este necesară prioritizarea? 

Instructorul concluzionează spunându-le participanților că trebuie să prioritizăm, la fel ca în viața reală, 

însă prioritățile se pot schimba de la un moment la altul. Ceea ce vom face în cadrul atelierului de 

lucru este să analizăm acele informații și să încercăm să înțelegem contextul în care sunt stabilite 

regulile, valorile și structura.  Puteți găsi informații utile cu privire la fiecare dintre aspecte pe site -ul 

web al proiectului (vizitați site-ul web STIRE la adresa: www.stire.org.).  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Participanții sunt repartizați în sesiuni separate, unde sunt 

invitați să discute despre subiectele pe care doreau să le  

 

selecteze pentru instruire. Fiecare sesiune separată trebuie să fie asistată de un co-facilitator/interpret. 

La întoarcerea în sesiunea principală va fi facilitată o sesiune de informare și partajare și se va 

conveni asupra listei de subiecte care urmează să fie incluse în instruire. Se pot folosi sondaje sau 

formulare on-line în cazul participanților care au abilități digitale mai avansate.  

  

http://www.stire.org/
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1. Bine ați venit în [țara]: Speranțe și griji  

 

Obiective de învățare:  

- participanții sunt capabili să formuleze speranțe și griji referitoare la relocare și integrare  

- participanții sunt conștienți de obstacole și dificultăți potențiale din etapele inițiale și ulterioare 

de integrare în țara de relocare  

- participanții sunt capabili să identifice mai multe mecanisme de adaptare - lucruri utile pe care 

le pot face pentru a se simți mai bine și a se descurca mai bine atunci când întâmpină dificultăți 

 

Activitatea 1. Speranțe și griji 

 

Durată: 90 de minute 

 

Materiale: Fișă privind speranțele și grijile (Anexa 1) pentru fiecare participant, creioane colorate, foi 

pentru flip-chart, markere  

 

Procedură: 

 

Participanților le sunt înmânate Fișele privind speranțele și grijile cu 3 casete goale pentru speranțe și 

3 casete goale pentru griji desenate pe ele. 

 

Participanții sunt instruiți să scrie (sau să deseneze) în casete care sunt speranțele lor pentru viitor 

în [țara] și care le sunt grijile. (15 min) 

 

Participanților li se cere să împărtășească, mai întâi ce speranțe au și apoi ce griji își fac. Instructorul și 

interpretul prezintă pe scurt subiectele comune pe foaia de flip-chart. (15 min) 

 

Apoi, participanții sunt împărțiți în grupuri de 3-4 și sunt invitați să discute: (10 min) 

● Ce fac deja și este de ajutor (chiar și foarte puțin) în privința grijilor pe care le au? 

● Ce altceva mai pot face ei înșiși pentru a preveni sau minimiza lucrurile care îi îngrijorează? 

● În ce privințe le pot cere altora ajutorul și susținerea și cui ar putea să le ceară? 

 

Este invitat un purtător de cuvânt din fiecare grup să împărtășească idei utile în cadrul grupului 

(mecanisme și strategii de adaptare) și acestea sunt trecute de către interpret pe hârtia de flip-chart și 

prezentate pe scurt de către instructor. (20 min) 

 

Pont: Conceptele de speranță și grijă pot fi explicate de către un instructor. De exemplu, să le ceară 

participanților să presupună că au îndeplinit lucrul cel mai important pentru ei în noua țară; cum s-ar 

simți atunci? (Speranțe) Ce trebuie să fie rezolvat acum și în zilele, lunile, anii următori, ca să se 

întâmple acest lucru? (Griji).  

 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Anexa 1 poate fi ilustrată ca prezentare, trimisă ca material 

prealabil atelierului de lucru sau prezentată de asistenții atelierului de lucru, ca mod  

 

de susținere a activității grupurilor separate. Împărtășirile și discuțiile au loc în sesiuni separate, iar 

informarea ulterioară are loc în sesiunea principală.  
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Activitatea 2. Călătoria mea de relocare 

 

Durată: 90 min 

 

Materiale: Fișa Călătoria mea de relocare (Anexa 2), creioane colorate, foi de flip-chart, markere 

 

Procedură:  

 

Distribuiți fișa Călătoria mea de relocare și invitați participanții să deseneze casetele, după cum doresc 

ei, descriind călătoria lor de relocare: (20 min) 

- Ce făceau pe când erau copii în țara lor de origine; 

- Ce făceau ca adulți în țara lor de origine; 

- Ce făceau într-o țară în care au stat anterior; 

- Ce speră să realizeze în primul an în [țara]; 

- Ce speră să realizeze după cinci ani în [țara]? 

 

 

Instructorul îi invită pe participanți să-și prezinte călătoriile de relocare în cadrul grupului, le oferă 

feedback pozitiv și pune întrebări suplimentare. (20 min)  

- Ce lucru pe care-l știi despre tine îți spune că îți vei îndeplini speranțele? 

- Ce ai învățat până acum și te ajută să-ți îndeplinești speranțele? 

 

Reflecție și evaluare (20 min.):  

Invită participanții să împărtășească ce le-a fost util în timpul atelierului de lucru și ce a fost mai puțin 

util, într-o discuție în plen. Distribuie post-it-uri și cere participanților să deseneze un semn care-i 

reprezintă (cum doresc ei). Desenează o scară de la 1 la 10 pe foaia de flip-chart și cere participanților 

următoarele „Pe o scară de la 1 la 10, unde 10 înseamnă că ați fi în stare să faceți orice este necesar 

pentru a vă îndeplini speranțele, iar 0 este opusul acestui lucru, ce notă ați da astăzi?” Întreabă fiecare 

participant „Ce lucru pe care-l știi despre tine te determină să acorzi o notă atât de mare?”.  

 

Pont: Etapele călătoriei de relocare pot fi adaptate pentru a reflecta experiența grupului respectiv de 

participanți, atât timp cât reprezintă un continuum al punctelor forte și competențelor acestora; sarcina 

cea mai importantă a liderilor atelierului de lucru este aceea de a ajuta participanții să-și identifice 

punctele forte interioare pe care le au și pe care obișnuiau să le folosească și care sunt de ajutor în 

îndeplinirea speranțelor pentru viitor.  

 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: participanții sunt invitați să reflecteze asupra călătoriei lor 

de relocare în sesiuni separate, iar apoi are loc o discuție în cadrul sesiunii principale. 
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2. Cultură și identitate 

 

Obiective de învățare:  

- înțelegerea a ceea ce înseamnă cultură: caracteristici vizibile și invizibile 

- conștientizarea faptului că unele caracteristici ale culturii sunt mai ușor de schimbat și unele 

sunt mai greu de schimbat și de ce 

- înțelegerea modului în care cultura(culturile) ne conturează personalitatea și că identitatea este 

ceva ce se dezvoltă în timp 

Activitatea 1. Ce este cultura? 

Durată: 40 min. 

Materiale: Hârtie de flip-chart și markere, model de cultură tip aisberg (Anexa 3) 

Procedură: 

Pasul 1: Împarte participanții în grupuri de 4. Grupurile au sarcina de a lansa cât de multe idei pot 

despre: (20 min) 

1: Care sunt semnele vizibile ale culturii lor, pe care o persoană le poate identifica doar prin 

observație, fără să vorbească cu nimeni sau să interacționeze cu oamenii din acea cultură (ca și cum 

s-ar uita la un film). Instructorul poate da exemple: modul cum se îmbracă oamenii, muzica pe care le 

place să o asculte 

2: Care sunt părțile din cultura lor pe care o persoană le poate identifica doar dacă vorbește cu sau 

petrece timp cu oameni din acea cultură. Instructorul poate oferi exemple: ce este considerat frumos, 

ce cred oamenii că este rușinos, ce consideră oamenii a fi politicos/nepoliticos... 

Pasul 2: Grupurile sunt invitate să-și prezinte ideile în cadrul unui panel și instructorul/interpretul scrie 

ideile pe hârtia de flip-chart cu aisbergul desenat pe ea - aspecte vizibile ale culturii deasupra apei, iar 

cele invizibile sub apă. Instructorul explică modelul de cultură al aisbergului și cere participanților să 

adauge și alte aspecte legate de cultură, fie ele vizibile sau mai puțin vizibile. (20 min) 

Pont: Instructorii pot lua în calcul implementarea acestui atelier de lucru în grupuri separate pe sexe. 

Această activitate poate fi implementată în plen (ca brainstorming), în locul grupurilor mici (cu condiția 

ca întregul grup să nu fie de mai mult de 8-10 persoane).  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Facilitatorul prezintă acest subiect în cadrul sesiunii 

principale, în jurul obiectivelor de învățare. Apoi, instructorul invită  

 

participanții să discute și să convină asupra propriei definiții a culturii în sesiuni separate și apoi să o 

prezinte celorlalți participanți în cadrul sesiunii principale. Instructorul partajează și  
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o imagine a unui model aisberg și cum ar putea acesta să reprezinte aspecte ale culturii pe care poți 

să le observi și pe care nu poți să le observi. 

Activitatea 2. Cine sunt eu? 

Durată: 80 min 

Materiale: post-it-uri, pixuri, hârtie de flip-chart 

Procedură: 

Pasul 1: 

Fiecare participant primește 5 post-it-uri. Pe hârtia de flip-chart, scrie (în limba pe care o înțeleg 

participanții): 

Ce mă face să fiu cine sunt? 

Care sunt cele mai importante cinci lucruri care te fac să fii cine ești, care-ți conturează identitatea? 

Explică faptul că aceasta este o activitate desfășurată în liniște și cere participanților să scrie sau să 

deseneze un lucru important pe fiecare post-it. Instructorul dă exemple, dacă este necesar, dar nu mai 

mult de 2, ca să nu fie copiate - sunt o soră, sunt un lucrător social... 

Se acordă 10 minute pentru reflecție și scriere. 

Pasul 2: 

Invită participanții să-și lipească post-it-urile pe perete; să citească notițele celorlalți participanți. Oferă 

instrucțiuni că pot muta notițele pe care le consideră similare mai aproape unele de celelalte - pentru a 

forma grupuri de caracteristici care formează identitatea unei persoane.  (10 de minute) 

Cere participanților să se așeze din nou. Cu voce tare, citește fiecare grupare de post-it-uri și discutați 

în cadrul grupului despre un posibil titlu pentru fiecare grupare. Adaugă titlul pe un post-it într-o culoare 

diferită.  (10 min) 

Pasul 3: 

Împarte o hârtie de flip-chart în două coloane și cere participanților să grupeze lucruri care formează 

identitatea în cele cu care o persoană se naște (ceva ce nu se poate  

 

schimba) și cele pe care le-au învățat și/sau dobândit sau ceva ce au devenit (un lucru care se poate 

schimba, aspecte ale identității pe care o persoană le poate alege). 

În cadrul unui panel, cere participanților să împărtășească dacă li s-ar fi pus această întrebare cu 5 ani 

în urmă, cele 5 lucruri ar fi fost aceleași sau ar fi fost diferite? Ce ar fi diferit? Dar dacă ar fi fost 

întrebați acest lucru cu 10 ani în urmă? Menționează, pe scurt, faptul că cine suntem noi (identitatea)  
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se schimbă în timp, în funcție de modul în care ne schimbăm, de diferitele roluri pe care le avem în 

viață și, de asemenea, de modul în care se schimbă mediul în care trăim. (15 min) 

Pasul 4: 

 

Roagă-i pe participanți să aleagă unul dintre lucrurile importante care îi fac să fie cine sunt (dintre cele 

5 pe care le-au scris pe post-it), fără de care ar fi exact aceeași persoană care sunt.   

Întrebări pentru discuție: 

- Cărui grup aparține această caracteristică identitară?  

- Cât de greu a fost să alegeți?  

- De ce „se poate renunța” cel mai ușor la aceasta? 

 

Pasul 5: Reflecție & discuție într-un panel (20 min.) 

- Cum ați experimentat această activitate?  

- Ați învățat ceva despre voi despre care nu erați conștient? 

- Ce influențează cine suntem/identitatea noastră? (facilitați discuția, punând întrebări 

suplimentare: Dar familia în care ne naștem și modul în care suntem crescuți? Dar școala și 

colegii? Cultura în care ne naștem? Locul de muncă? Propriile noastre alegeri?, etc.) 

 

Notă: Scopul acestei activități este acela de a evidenția faptul că identitatea se formează ca o 

consecință a mai multor elemente determinante: externe și interne. Unele asupra cărora nu avem 

niciun control, precum timpurile în care ne naștem, clasa socială, societatea, familia, sexul, cultura... 

Unele aspecte asupra cărora avem control, precum subiectul pe care alegem să-l studiem, domeniul 

nostru de activitate, religia, prietenii, interesele... 

Identitatea se schimbă în timp, odată cu experiența acumulată, rolurile pe care ni le asumăm în viață și 

relațiile cu alți oameni.   

 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: participanții sunt invitați să împărtășească experiențe și să 

discute pe marginea subiectului de la Pașii 1, 2 și 3 în sesiuni separate. Împărtășirea, discuția și 

reflecția au loc în cadrul sesiunii principale. 

 

Pont: trebuie oferite diferite exemple participanților înainte de sesiunile separate sau munca individuală 

în ateliere de lucru față-în-față, pentru a ilustra așteptările de la activitate.  

 

Activitate de încheiere: Sper să păstrez/sper să obțin - ștearsă 

 

  

3. Diferențe culturale & șoc cultural 

 

Obiective de învățare:  

- conștientizarea asemănărilor și diferențelor de exprimare culturală dintre țara de origine și țara 

de relocare și variabilitatea din cadrul fiecărei culturi   
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- să înțelegem impactul diferențelor culturale asupra sentimentelor, gândurilor și 

comportamentului (șoc cultural) 

- gestionarea îmbunătățită a sentimentelor și gândurilor ce rezultă din șocul cultural 

- curiozitate crescută pentru diferite forme de exprimare culturală 

 

Activitatea 1. Asemănări și diferențe - Mersul de putere 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Fișa „În țara mea...” (Anexa 4) 

Procedură: 

Toți participanții stau în picioare, în rând, iar instructorul citește niște afirmații din fișa „În țara mea...”, 

de exemplu: „În țara mea, oamenii mănâncă multă brânză”. Dacă participanții sunt de acord cu 

afirmația, ei fac un pas în față și apoi comparăm, per total, câți pași a făcut fiecare persoană, cine se 

află pe același nivel, etc. Instructorul/co-instructorul poate participa și el la jocul Mersul de putere. 

Participanții sunt în rând, aproape de unul dintre pereții camerei; dacă propoziția spusă de instructor 

este adevărată în țara/cultura lor de origine, aceștia trebuie să facă un pas în față (participă și 

instructorii și interpreții) 

*Instructorul poate decide care să fie propozițiile, în funcție de subiectele pe care ar dori să le 

aprofundeze.  

După Mersul de putere, instructorul conduce discuția referitoare la similarități și diferențe între țări: mai 

precis, unele reguli sau valori culturale ce există în țara-gazdă vor fi împărtășite, pe lângă împărtășirea 

tradițiilor și valorilor țărilor de origine ale tuturor participanților. (30 min) 

Instructorul cere acum participanților să se așeze, îi împarte în echipe de aproximativ 3-4 membri și le 

spune să aleagă un membru care să fie reprezentantul lor. Echipele iau o foaie de hârtie și sunt 

instruite să deseneze o linie verticală care împarte foaia în două coloane. Pe o parte sunt instruiți să 

scrie 5 lucruri care le plac sau pe care le preferă la cultura de primire față de cultura lor origina ră, iar 

pe cealaltă parte pe acelea pe care le consideră dificil de înțeles și pe care le este greu să le accepte. 

Reprezentanții echipelor citesc listele cu voce tare, iar instructorul le scrie pe foaia de flip-chart. (20 

min)  

Apoi, participanții sunt încurajați să discute, mai întâi despre părțile dificil de înțeles și cum le fac față, 

iar apoi despre părțile lor preferate din cultura țării de primire. (20 min) 

Pont: În cazul grupurilor mai omogene, participanților le pot fi înmânate afirmațiile (din Anexa 4). 

Discuția se concentrează apoi pe dificultățile culturale dintre țara-gazdă și țara lor de origine sau țara 

în care s-au relocat anterior. 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: afirmațiile sunt prezentate pe ecran și este facilitată o 

discuție  cu privire la valoarea de adevăr a fiecărei afirmații raportat la țara de origine și la țara gazdă.  
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Alternativ, poate fi dezvoltat grupul și pot fi prezentate rezultatele anonime, pentru participanții cu 

abilități digitale mai avansate.  

Participanții sunt instruiți să noteze 5 lucruri care le plac sau pe care le preferă în cadrul culturii din 

țara-gazdă comparativ cu cea din țara lor de origine, iar pe cealaltă parte 5 lucruri pe care le consideră 

dificil de înțeles și pe care le este greu să le accepte în cadrul culturii din țara-gazdă. Rezultatele sunt 

afișate pe ecranul partajat/tabla albă.  

Activitatea 2. Toată lumea se uită la mine? 

Durată: 40 de minute 

Materiale: o serie de fotografii/imagini care sunt similare (de exemplu, prezintă un peisaj similar) și 1 

fotografie/imagine care este diferită (Anexa 5).  

Procedură: 

Fotografiile sunt lipite pe pereții camerei. Participanții sunt apoi instruiți să dea o tură prin cameră și să 

observe cu atenție și curiozitate toate fotografiile timp de 5 minute, ca și cum s-ar afla într-o galerie. 

Instructorii le cer apoi participanților să se așeze și să se gândească la fotografia/imaginea pe care au 

privit-o cel mai mult timp. Apoi, participanții sunt întrebați dacă au avut vreodată sentimentul că erau 

priviți mai mult decât alți oameni din jurul lor atunci când au sosit în [țara]. Este încurajată o discuție 

pentru conștientizarea faptului că și ei au petrecut mai mult timp privind o imagine care arată diferit și 

iese în evidență și că acesta este un comportament uman normal, care poate indica doar curiozitate și 

nu înseamnă că este rezultatul rasismului sau al prejudiciilor. De asemenea, sunt rugați să discute 

despre emoțiile și gândurile lor atunci când se află în acea situație, precum și modalități de adaptare: 

● Cum te-ai simțit atunci când ai observat că cineva te privește în public? 

● Te-ai simțit inconfortabil sau neutru sau poate te-ai simțit bine? 

● Ce gânduri ți-au venit în minte? 

● Dacă sentimentul este inconfortabil, cum ai gestionat acest lucru? 

● Reacția ta se schimbă în timp? Ce este diferit acum față de atunci? 

Activitatea 3. Șoc cultural! 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Graficul de ajustare culturală (pe flip-chart, proiectat sau afișat) (Anexa 6), Fișele de 

informare privind șocul cultural (Anexa 7), stand de flip-chart și hârtii, creioane, post-it-uri, markere 

Procedură: 

Fiecare participant primește o Fișă de informare privind șocul cultural și i se explică ce înseamnă un 

șoc cultural prin intermediul unui grafic de pe flip-chart (sau proiectat/afișat).  

Fiecare participant primește un post-it și este instruit să-și scrie numele pe el (sau să se deseneze pe 

sine, dacă preferă sau dacă este analfabet). Apoi, participanții se ridică pe rând în picioare și se 

poziționează acolo unde cred că se află în prezent pe grafic, punând post-it-ul pe flip-chart. (Alternativ,  
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Graficul de ajustare culturală poate fi înmânat ca fișă fiecărui participant și apoi aceștia marchează 

unde se află pe exemplarul lor personal) 

Participanții pot desena un grafic diferit în cazul în care consideră că experiența lor este diferită de cea 

prezentată în grafic și nu pot identifica un loc potrivit pentru a se poziționa pe graficul furnizat. (30 min) 

Instructorul împarte participanții în perechi și îi instruiește să discute cu partenerii lor despre 

experiențele lor cu șocul cultural. Participanților li se oferă aceste întrebări/subiecte cu care să înceapă 

conversația, care pot fi scrise pe flip-chart sau înmânate tipărite pe coli A4. 

 

● Care a fost perioada ta cea mai bună în [țara]? 

● Care a fost lucrul la care te-ai adaptat cel mai greu? 

 

● Ce te-a ajutat când ți-a fost cel mai greu? 

● Ce te aștepți să urmeze în viața ta? 

 

Pont: Instructorii trebuie să se asigure că participanții înțeleg că să experimenteze „șocul cultural” sau 

să fie surprinși și să se simtă uneori inconfortabil atunci când au de-a face cu obiceiuri, norme și tradiții 

nefamiliare este un lucru normal și nu este un semn de integrare nereușită. Pregătește exemple 

extreme (nerelaționate culturii cărora le aparțineau participanții) pentru ilustrare. 

 

Activitate de încheiere: Notă către tine din viitor - ștearsă 
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4. Norme sociale și tradiții în țara de primire 

 

Obiective de învățare: 

- conștientizarea unor norme sociale, obiceiuri și tipare de comunicare obișnuite ale oamenilor 

din comunitatea de primire 

- diferențierea între lege (ce este obligatoriu/interzis) și normă socială (ce este comun și 

acceptabil din punct de vedere social, dar nu obligatoriu/interzis) 

- curiozitate crescută referitoare la tradițiile, obiceiurile și viața socială a oamenilor din 

comunitatea de primire 

- motivație crescută pentru implicarea în schimburi și partajări interculturale  

Activitatea 1: Joc de copii din țara de relocare 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Materialele necesare pentru jocul de copii tradițional asupra cărora convin instructorii. 

Procedură: 

Instructorul le cere participanților să participe la un joc de copii popular care este jucat în țara de 

relocare. Jocul ar trebui să fie unul popular, amuzant, ușor de jucat și să implice toți participanții în 

același timp. 

Instructorul oferă instrucțiuni despre cum se joacă jocul și conduce jocul. Ar trebui să participe și 

instructorul și interpretul (dacă este cazul). 

Atunci când jocul este finalizat, instructorul le cere participanților să reflecteze la el și sa-și 

împărtășească gândurile: 

● Există jocuri de copii similare în cultura voastră sau în țara voastră de origine? 

● Ce fel de jocuri de copii sunt jucate de obicei în cultura/țara voastră de origine: individuale/de 

echipă; competitive; doar pentru fete/băieți sau pentru ambele sexe... 

● Puteți descrie un joc de copii tipic din țara voastră de origine? 

Instructorul le cere participanților să convină asupra unui joc din țara lor, care să fie jucat de toți 

participanții și de echipa de instruire. Dacă există mai multe propuneri, instructorul îi invită pe 

participanți să voteze; se va juca propunerea cu cele mai multe voturi. Instructorul cere unui voluntar 

care cunoaște jocul să explice regulile acestuia, să ofere instrucțiuni și să conducă jocul. 
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Activitatea 2: Chestionar 

Durată: 40 min 

Materiale: 3 seturi de cartonașe verzi (ADEVĂRAT) și roșii (FALS), flip-chart și tablă, markere, 

Chestionar referitor la cultură, norme și valori din țara de relocare (Anexa 8), premii simbolice - premiul 

cel mare pentru echipa câștigătoare și premii de consolare pentru ceilalți. 

Procedură: 

Instructorul împarte participanții în grupuri de 3-4. Apoi, oferă instrucțiuni fiecărui grup să-și stabilească 

un nume și să aleagă o persoană care să le fie reprezentant. Co-instructorul scrie numele grupurilor 

pe flip-chart-ul care este împărțit pe coloane (fiecare nume în vârful fiecărei coloane). Instructorul le 

explică participanților că grupurile vor concura între ele într-un joc de întrebări și că întrebările vor fi 

despre ceea ce știu sau pot ghici despre cultura, normele, valorile și modurile de viață din [țara]. Vor 

avea la dispoziție 1 minut pentru a se consulta și a da un răspuns la fiecare întrebare prin ridicarea  

unui cartonaș Verde (ADEVĂRAT) sau a unuia Roșu (FALS). Răspunsul corect va primi 2 puncte, iar 

cel greșit va primi - 1 punct. 

Instructorul citește întrebările (alternativ, întrebările pot fi proiectate pe perete/ecran), iar atunci când 

echipele răspund, confirmă răspunsul corect și oferă explicația corespunzătoare. Co-instructorul 

înregistrează punctele pe flip-chart. 

Echipa câștigătoare este cea care obține scorul cel mai mare. Dacă este egalitate, instructorul mai 

pune trei întrebări suplimentare pentru echipele care au același scor. Toate echipele primesc premii 

simbolice - premiul cel mare se acordă echipei câștigătoare, iar celelalte primesc premii de consolare. 

Pont: dacă participanții cunosc deja normele și chestionarul nu reprezintă o provocare pentru ei, lista 

de afirmații le poate fi înmânată participanților și pot fi facilitate discuții, pentru a înțelege mai bine 

norma, originea sa, asemănările și diferențele față de țara de origine.  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: întrebări din chestionar sunt pregătite ca prezentare în 

cadrul sesiunii principale. Participanților li se cere să citească afirmațiile cu voce tare, iar restul 

participanților trebuie să răspundă prin semne sau reacții (pe Zoom). Alternativ, chestionarul poate fi 

transformat în sondaj, pentru participanții cu abilități digitale mai avansate. Discuțiile se pot desfășura 

la fel ca în cazul atelierului de lucru față-în-față.  

Activitate de încheiere 3. Import/export cultural 

Durată: 40 min. 

Materiale: hârtii de flip-chart, reviste vechi, markere colorate, lipici pentru hârtie, foarfece, bandă 

galbenă de perete 

Procedură: 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 3-4 membri. Sunt instruiți să se gândească la un obicei/o 

normă/o tradiție din țara lor de origine care consideră că s-ar potrivi bine și pe care ar dori să o 

„importe” în cultura țării de primire. Li se acordă 10 minute pentru a conveni  
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asupra obiceiului/normei/tradiției pe care o vor prezenta și 20 de minute pentru a pregăti o p rezentare. 

Prezentarea va fi pregătită prin crearea unui poster care să combine desenul și lipirea de tăieturi din 

reviste sau orice alte metode artistice pe care le știu sau la care se pot gândi. (30 min)  

După ce termină, prezintă posterul cu obiceiul/norma/tradiția în fața grupului sau, dacă este posibil, îl/o 

arată, în întregime sau o parte din el/ea, prin joc de rol. (10 min) 

Alternativ, activitatea poate fi implementată ca o discuție în grup restrâns și schimb de idei și reflecții în 

plen, în locul folosirii exprimării creative.  
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5. Drepturi și responsabilități 

 

Obiective de învățare: 

- conștientizarea drepturilor civile de bază și a drepturilor refugiaților în țara de primire 

- conștientizarea datoriilor și responsabilităților civice în țara de primire 

- diferențiere între drepturile declarate (la ce are dreptul persoana) și a avea acces la drepturi 

(prin propriile acțiuni) 

- conștientizarea mecanismelor și procedurilor de protecție a drepturilor civile (protecția împotriva 

violenței, discriminării, protecția copiilor) 

 

Activitatea 1: Introducere în drepturile omului - Ghicește dreptul 

Durată: 40 min 

Materiale: Cartonașe cu imagini despre drepturile omului (Anexa 9)  

Procedură: 

Instructorul le arată participanților cartonașe cu imagini despre drepturile omului, iar participanții 

trebuie să ghicească ce drept este ilustrat. După ce participanții ghicesc dreptul, este încurajată o 

discuție despre acel drept, cu ajutorul următoarelor întrebări: 

● Este acest drept important? De ce?/De ce nu? 

● Este acesta un drept universal? 

● A fost acest drept asigurat în țara din care ați venit (sau în care ați trăit înainte)? 

● Care este obligația/responsabilitatea care derivă din dreptul respectiv? 

Activitatea 2: Drepturile resortisanților din țări terțe în țara de relocare 

Durată: 30 de minute 

Materiale: Fișe de drepturi și responsabilități (Anexa 10) tipărite  

Procedură: 

Participanții sunt împărțiți în perechi și fiecare pereche primește o Fișă de drepturi și responsabilități. 

Instructorul le dă instrucțiuni participanților să indice pe fișă drepturile și responsabilitățile pe care cred 

că le au indivizii cu diferite statuturi de rezidență în țara în care s-au stabilit. Au la dispoziție 5 minute 

ca să-l completeze.  

În urma completării, instructorul invită participanții să-și împărtășească răspunsurile cu grupul și 

instructorul confirmă răspunsul corect și oferă explicații suplimentare.  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: În cadrul sesiunilor separate, participanții sunt invitați să 

discute despre drepturi și responsabilități, în conformitate cu Anexa 10. Fiecare sesiune separată 

trebuie să fie asistată de un facilitator/interpret. Informarea finală se desfășoară în cadrul sesiunii 

principale. Alternativ, pentru participanții cu abilități digitale mai  
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avansate, lista poate fi transformată în sondaj on-line cu trei opțiuni și fiecare dintre ele este discutată 

imediată după ce participanții oferă răspunsurile lor anonime.  

Activitatea 3: Cartografierea instituțiilor 

Durată: 50 de minute 

Materiale: Dispozitive mobile și/sau computere și conexiune la wi-fi, foi de hârtie A3, lipici pentru 

hârtie, materiale tipărite: Drepturi, servicii, beneficii (Anexa 11), Listă de instituții/furnizori (Anexa 12), 

3-4 hărți tipărite ale orașului/zonei care prezintă toate instituțiile, bolduri 

Procedură: 

Participanții sunt împărțiți în 3-4 grupuri. Fiecare grup primește un set de Drepturi, servicii, beneficii; li 

se oferă, de asemenea, foi de hârtie (de dimensiunea A3), care sunt etichetate cu 

instituțiile/organizațiile care acordă/furnizează dreptul, beneficiul sau serviciul respectiv. Participanții 

sunt instruiți să sorteze drepturile, serviciile și beneficiile în funcție de instituție/organizație. 

După ce au potrivit drepturile, serviciile și beneficiile cu furnizorul corespunzător, participanților li se 

oferă instrucțiuni să găsească instituția pe hartă și să prindă hârtiile cu drepturile/serviciile/beneficiile 

cu boldul în locul potrivit de pe hartă. Trebuie, de asemenea, să localizeze adresa unde locuiesc ei, 

dacă se află pe hartă. Instructorii și interpreții se plimbă prin cameră și ajută la identificarea locurilor pe 

hartă. Participanții pot folosi dispozitive mobile/computere pentru a căuta. 

Hărțile sunt afișate ca să poată fi văzute de toată lumea și se comentează pe marginea asemănărilor 

și a diferențelor. 

Reflecție și evaluare: 

- Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

- Cât de pregătiți cred că sunt pentru a se interesa de sau a aplica pentru drepturile care le sunt 

acordate, dat fiind statutul lor, pe cont propriu? De ce altă susținere au nevoie și cine poate 

oferi această susținere?  
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6. Educație și învățare pe tot parcursul vieții  

 

Obiective de învățare:  

- înțelegerea elementelor de bază din sistemul educațional al țării de relocare 

- conștientizarea drepturilor și a responsabilităților din sistemul educațional  

- înțelegerea posibilităților și a oportunităților de educație formală, a cerințelor și procedurilor 

- conștientizarea posibilităților și a oportunităților de educație non-formală și de învățare 

informală 

- conștientizarea educației și învățării ca experiență pe tot parcursul vieții 

- participanții sunt capabili să-și stabilească obiective de educație/învățare individuale și să-și 

planifice propriile direcții educaționale/de învățare 

Pregătire: 

Înainte de acest atelier de lucru, instructorii trebuie să pregătească o diagramă/organigramă care să 

ilustreze sistemul educațional din țara de relocare. Ei trebuie să se familiarizeze cu drepturile și 

oportunitățile resortisanților din țări terțe în cadrul sistemului de educație formală, precum și cu acele 

condiții de înmatriculare, cu procedurile și cerințele de acces; trebuie să fie explorate în special 

posibile oportunități educaționale raportat la vârsta participanților. Instructorii trebuie să se informeze și 

despre oportunitățile de educație/învățare non-formală, precum și despre sistemul și cerințele de 

recunoaștere a calificărilor din țara de relocare. Dacă este posibil, să pregătească materiale de 

informare referitoare la oportunitățile educaționale, în conformitate cu particularitățile și nevoile 

evaluate ale participanților. 

Activitatea 1: Jocul Adevărat - Fals 

Durată: 20 de minute 

Materiale: Hârtii cu ADEVĂRAT și FALS scrise cu font mare, Fișa de afirmații legate de educație 

(Anexa 13) pentru instructor. 

Procedură: 

Instructorul le cere participanților să stea în picioare în mijlocul camerei; el plasează marcajul 

ADEVĂRAT într-unul dintre colțurile camerei și pe cel FALS în colțul opus. Instructorul explică 

participanților că va citi afirmații și că aceștia trebuie să meargă într-unul dintre colțuri, în funcție de 

ceea ce cred: dacă afirmația este adevărată sau falsă. Instructorul se asigură că participanții înțeleg 

instrucțiunile. 

Instructorul începe prin a citi prima afirmație din Fișa de afirmații legate de educație; el le acordă 

participanților un moment de gândire, pentru a decide și a se îndrepta către unul dintre colțuri. 

Instructorul confirmă răspunsul corect și oferă informații suplimentare pe subiect. Jocul durează până 

când sunt citite toate afirmațiile. 

Atunci când participanții se așează, instructorul începe o discuție, întrebându-i pe participanți: 

● Ce ați învățat despre sistemul educațional din [țara] în timpul acestui exercițiu? 

●  Care sunt opțiunile educaționale pentru voi/copiii voștri în [țara], în funcție de ceea ce tocmai 

ați aflat.   
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● Care sunt provocările cu care v-ați putea confrunta?  De unde puteți obține ajutor pentru a 

depăși aceste provocări? 

Conștientizarea sursei de ajutor și susținerea participanților în a oferi informații și adăugarea de 

informații despre serviciile de ajutor și susținere pentru refugiați referitoare la educație.   

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: afirmațiile sunt prezentate pe ecran (ecranul partajat al 

instructorului) și participanții sunt invitați să participe verbal, răspunzând dacă afirmația este adevărată 

sau falsă. Alternativ, afirmațiile pot fi prezentate ca sondaj și fiecare dintre ele este discutată/explicată 

după ce sunt date răspunsurile. 

Activitatea 2: Sistemul educațional: Asemănări și diferențe - discuție ghidată 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Diagramă/organigramă a sistemului educațional din țara de primire, hârtii de flip-chart și 

tablă, markere în diferite culori, creioane și carioci 

Procedură: 

Instructorul împarte participanții în perechi și-i instruiește să se gândească la și să împărtășească 

informații despre sistemul educațional din țara lor de origine (sau din țara în care au trăit înainte): 

● Cum este educația pentru copii și tineri? 

● Ce direcții și oportunități educaționale există pentru adulți? 

Instructorul aduce grupul laolaltă după 5-7 minute și le cere participanților să împărtășească în plen 

ceea ce au discutat. 

Instructorii pregătesc diagrama/organigrama sistemului educațional din țara-gazdă pentru a demonstra 

modul de funcționare a sistemului educațional de acolo. Participanții sunt invitați să-și deseneze 

propriile grafice, în perechi sau în grupuri mici (în funcție de țările lor de origine) și apoi să prezinte 

grupului ce este asemănător și ce este diferit față de sistemul educațional din țara-gazdă. 

În unele perechi, participanților li se cere să discute și apoi să împărtășească grupului: 

● De ce este importantă învățarea și educația în anii de maturitate?  

● Ce este important de învățat atunci când ești refugiat sau imigrant în țara-gazdă? 

Perechile împărtășesc punctele principale ale discuției lor și instructorul și co-instructorul/interpretul 

rezumă ideile și le trec pe flip-chart. Instructorul rezumă ideile prin explicarea conceptelor de învățare 

formală, învățare non-formală și învățare informală pentru adulți, evidențiind importanța tuturor tipurilor 

de învățare. Instructorii pun accentul în mod special pe importanța învățării limbii și oferă informații 

(împărtășesc materiale de informare, dacă sunt disponibile) referitoare la oportunitățile de învățare a 

limbii pentru resortisanții din țări terțe în țara-gazdă.  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: prezentarea este afișată pe ecran, explicând modul în care 

funcționează sistemul educațional în țara-gazdă și aspectele cheie ale acestuia. Sunt discutate apoi 

asemănările și diferențele cu participanții în cadrul sesiunii  
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principale sau în sesiuni separate, în funcție de numărul de participanți, pentru a asigura implicarea.  

 

Activitatea 3: Planul individual de educație 

Durată: 60 de minute 

Materiale: Material tipărit: Planul individual de învățare (Anexa 14) pentru fiecare participant, Creioane 

și carioci 

Procedură: 

Instructorul distribuie participanților Planul individual de învățare și-i invită pe aceștia să definească un 

obiectiv de învățare pentru ei înșiși într-o țară nouă. Poate fi vorba de educație formală, învățarea unei 

noi abilități profesionale sau îmbunătățirea a ceea ce participanții știu deja să facă. 

Instructorul explică faptul că obiectivul trebuie să fie specific, măsurabil, posibil de atins, relevant și 

oportun; instructorul oferă exemple, pentru a demonstra un obiectiv bine-definit. 

După ce obiectivele sunt definite, participanții trebuie să dezvolte un plan despre modul de atingere a 

acestui obiectiv, folosind posibilitățile și oportunitățile de educație și învățare din țara de relocare; 

trebuie să ia în calcul situația lor curentă (nivelul de educație, calificările obținute, dacă au 

certificări/diplome, experiența de muncă, cunoștințe de limbă(limbi)....) și să dezvolte etape și să 

estimeze timpul necesar pentru fiecare etapă. 

După aproximativ 20 de minute (timp în care instructorii și interpretul se plimbă prin cameră și oferă 

asistență), participanții sunt invitați să-și împărtășească obiectivele și planurile. Instructorii ascultă cu 

atenție, pun întrebări suplimentare pentru a-i ajuta pe participanți să-și identifice obiectivele și să 

dezvolte planuri realiste și fezabile. Instructorul se asigură că încurajează și confirmă ambiția și efortul, 

precum și că folosește întrebări pentru a ghida un proces de planificare realist. 

Reflecție și evaluare: 

- Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

- Cât de pregătiți cred că sunt să navigheze prin sistemul educațional pe cont propriu? De ce 

altă susținere au nevoie și cine poate oferi această susținere? 

Pont: în cazul participanților mai maturi, în special al femeilor casnice, merită să fie ajutați să reflecteze 

în avans la orice obiective de învățare, oricât de mici. Trebuie să fie evidențiată importanța învățării pe 

parcursul întregii vieți, precum și toate formele de învățare non-formală și informală. Instructorul 

trebuie să aibă exemple pregătite pentru a evidenția importanța tuturor formelor de învățare continuă 

(precum, acest atelier de lucru, învățarea limbii, învățarea unei noi meserii, învățarea pregătirii de noi 

rețete culinare, învățarea de noi abilități pentru a obține un loc de muncă...)   

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Participanților li s-a prezentat Anexa 14 în avans (prin e-

mail sau printr-o aplicație de mesagerie). În cadrul sesiunii, aceștia sunt invitați să se alăture sesiunilor 

separate, unde pot discuta despre planurile lor individuale. În cadrul sesiunii principale este facilitată o  

discuție despre ceea ce au învățat din această activitate.  
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7. Sistemul de asistență socială și beneficiile sociale  

Obiective de învățare:  

● înțelegerea elementelor de bază ale sistemului de asistență socială din țara de relocare, 

inclusiv a cerințelor și criteriilor legale  

● conștientizarea drepturilor refugiaților în sistemul de asistență socială din țara de relocare 

● să fie capabili să lege instituțiile/furnizorii de servicii de tipul de beneficiu sau serviciu social 

● participanții sunt capabili să gestioneze în mod independent proceduri de bază și documentele 

necesare relaționate cu drepturile de asistență socială și beneficiile sociale 

Activitatea 1: Un pas înainte - un pas înapoi (activitate de încălzire) 

Durată: 10 min. 

Materiale: Listă de afirmații 

Procedură: 

Cereți participanților să stea în picioare, într-un cerc larg, cu fața unii la alții sau pe două rânduri (cu 

suficient spațiu pentru a se mișca înainte). Explicați-le faptul că veți citi o afirmație, iar participanții vor 

decide dacă acea afirmație li se aplică sau nu. Dacă afirmația li se aplică, participantul va face un pas 

înainte, spre centrul cercului. Dacă afirmația nu i se aplică, participantul va rămâne acolo unde se află. 

Cereți participanților să reflecteze asupra fiecărei afirmații înainte de a lua o decizie dacă să facă un 

pas înainte sau nu. 

Afirmații: 

•  Sunt căsătorit(ă). 

•  Am mai mult de 2 copii. 

•  Sunt șomer(ă). 

•  Sunt părinte singur. 

•  Locuiesc cu părinții mei. 

• Îmi place să merg la cinema. 

• Locuiesc împreună cu un membru de familie care are o dezabilitate și nu poate lucra. 

Notă: Scopul acestei activități este acela de a crea conștientizare cu privire la diferite caracteristici 

care fac ca participanții să aibă dreptul la diferite tipuri de asistență socială și subvenții. De asemenea, 

participanții vor observa asemănări între circumstanțele lor curente și diferitele nevoi pe care le au. 

Instructorul va crea afirmații în conformitate cu sistemul național de asistență socială și beneficii 

sociale. Asigură-te că incluzi și afirmații neutre. 

Activitatea 2: Jocul sistemului de asistență socială 

Durată: 30 de minute 
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Materiale: Material Listă privind asistența socială, subvențiile și beneficiile sociale, Material Descrieri 

de caz  

Procedură: 

Pregătește o listă cu subvențiile, beneficiile de asistență socială materiale și nemateriale și alte tipuri 

de asistență, în conformitate cu sistemul național de asistență socială și beneficii sociale pentru 

refugiați și migranți (dacă diferă de cele pentru cetățeni și alți străini). Fiecare grup ar trebui să 

primească un set complet de cartonașe. Pregătește cel puțin două descrieri de caz per grup - 

descrierea unor circumstanțe individuale sau familiale, care să acopere mai multe criterii și 

vulnerabilități care sunt acoperite/permit diferite tipuri de asistență socială, subvenții și beneficii. 

Împarte participanții în grupuri de 3-4. Fiecare grup primește lista completă de subvenții, beneficii și 

asistență și 2 cazuri. Sunt instruiți să citească cazurile, să discute în cadrul grupului și să aloce și să 

scrie subvențiile și tipurile de asistență din listă pentru fiecare dintre cazurile descrise, în baza a ceea 

ce cred ei că sunt drepturile de asistență socială și beneficiile la care au dreptul și care sunt 

disponibile.  

Participanții au la dispoziție 10 minute ca să lucreze. Atunci când au terminat de completat, instructorul 

invită un grup să-și prezinte alegerile citind unul dintre cazurile lor și enumerând ce drepturi de 

asistență socială și beneficii sociale li se cuvin sau la care au acces. Li se cere să explice de ce au 

ales acele beneficii anume. Restului participanților li se cere să spună dacă au ceva de adăugat. 

Exemplu Listă de asistență socială, subvenții și beneficii sociale 

- locuințe finanțate de guvern 

- beneficiu social minim garantat 

- beneficiu de șomaj 

- alocație copii 

- subvenție pentru educația copiilor 

- asistență extraordinară unică (financiară) pentru individ 

- asistență extraordinară unică (financiară) pentru familie 

- …. 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: în Etapa 1 - instructorul prezintă o Listă de asistență 

socială, subvenții și beneficii sociale; în Etapa 2 - Participanții sunt împărțiți în sesiuni separate și sunt 

invitați să reflecteze la aceste beneficii și dacă ei consideră că au dreptul sau nu să-l primească pe 

fiecare dintre ele; în Etapa 3 - participanților li se acordă 10 minute să lucreze cu exemplele de cazuri 

în sesiuni separate. Cazurile sunt transmise în căsuța de mesaje sau în altă aplicație de mesagerie. 

Atunci când sunt completate, instructorul invită fiecare grup să-și prezinte opțiunile în cadrul sesiunii 

principale.  

Activitatea 3: Sistemul de asistență socială și beneficii sociale din [țara] 

Durată: 20 min. 
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Materiale: Prezentare pregătită (adică, pe o prezentare în PowerPoint sau pe un flip-chart), fișe 

 

Pregătește și susține o prezentare despre sistemul de asistență socială și beneficii sociale (care să nu 

includă serviciile de asistență medicală) din țara de relocare. Care sunt criteriile pe baza cărora se 

acordă asistență și subvenții și în ce condiții sunt ele anulate și care sunt instituțiile/serviciile care 

acordă un anumit tip de ajutor și susținere. Pregătește și distribuie fișe simple într-o limbă pe care o 

înțeleg participanții. Acordă timp pentru întrebări și răspunsuri despre cum funcționează sistemul în 

general. Instruiește participanții că acele cazuri individuale pot fi discutate și abordate prin mesaje 

private (sau transmise către serviciile specializate de asistență). 

Pont: prezentarea sistemului de asistență socială poate fi combinată cu jocul cu cartonașe privind 

asistența socială, în locul unei activități separate - prezentare. De asemenea, această activitate poate 

fi implementată înainte de jocul cu cartonașe privind asistența socială, pentru RTT nou-sosiți, care nu 

au experiență cu sistemul de asistență socială.  

Activitatea 4: Exercițiu practic 

Durată: 60 min 

Materiale: Exemple de formulare de cerere pentru diferite tipuri de asistență socială, beneficii și 

subvenții, cu traducere în limba pe care o înțeleg participanții 

Procedură:    

Roagă participanții să se întoarcă în grupurile lor anterioare și dă-le cazuri diferite de cele de la 

exercițiul anterior. Instruiește participanții să discute despre cazuri și să creeze un scenariu: ce va/vor 

face persoana/persoanele din caz pentru a primi ajutorul și susținerea la care au dreptul. Atunci când 

decid asupra unei proceduri, participanții trebuie să completeze formularele de cerere (dacă este 

cazul) și/sau să descrie/să deseneze etapele pe care persoana/persoanele din caz ar trebui să le 

parcurgă. (30 min) 

Invită participanții să-și prezinte scenariile în cadrul panelului. Oferă feedback și informații și orientare 

suplimentare. 

Reflecție și evaluare: 

- Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

- Cât de pregătiți cred că sunt să navigheze prin sistemul de asistență socială și beneficii sociale 

pe cont propriu? De ce altă susținere au nevoie și cine poate oferi această susținere? 

Pont: această activitate este potrivită pentru participanții mai experimentați, care au cunoștințe de lucru 

în limba țării-gazdă. Alternativ, asistenții și/sau voluntarii atelierului de lucru pot fi alocați fiecărui grup 

și pot facilita activitatea, asigurându-se că nu își asumă activitatea și le permit participanților să învețe 

făcând.   
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8. Asistența medicală & serviciile medicale 

Obiective de învățare: 

● înțelegerea elementelor de bază ale sistemului de asistență medicală din țara de relocare 

● conștientizarea procedurilor și cerințelor în accesarea sistemului de asistență medicală   

● conștientizarea drepturilor la asistență medicală ale refugiaților și a sistemului de asigurări de 

sănătate 

● participanții sunt capabili să gestioneze în mod independent proceduri de bază și documentele 

necesare relaționate cu nevoile și accesul la serviciile de asistență medicală  

 Activitatea 1: Descoperirea sistemului de asistență medicală 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Situații legate de sănătate (Anexa 15), Postere legate de sănătate (Anexa 16) 

Procedură: 

Împarte participanții în grupuri de 3-4. Fiecare grup primește Situații legate de sănătate. Postere legate 

de sănătate sunt lipite pe perete. Instructorul le cere participanților să privească și să citească situațiile 

(începând cu nr. 1) și să decidă cărui poster aparțin (15 min.). 

Notă: adaptați descrierea situațiilor legate de sănătate și a posterelor la sistemul național de sănătate. 

Atunci când grupurile au terminat activitatea, invitați-i să ia loc în cerc și să revizuiască fiecare 

descriere a unei situații legate de sănătate și a posibilelor soluții. Unele situații legate de sănătate pot 

avea una sau mai multe soluții posibile. Cereți fiecărui grup: 

● Cum ați decis în calitate de grup?  

● Ce aspect v-a oferit indiciul?  

● Ce altceva ar putea fi soluția în această situație? 

Oferiți o explicație pentru fiecare situație - relaționată cu modul în care sistemul de sănătate lucrează 

în general, precum și cu privire la statutul de rezidență, angajare și statutul de asigurare de sănătate 

ale personajelor din situațiile date. 

După ce sunt discutate toate situațiile, instructorul le cere participanților să împărtășească: 

● Ce situație a fost cel mai ușor de decis și de ce? 

● Ce situație a fost cel mai complicat de decis și de ce? 
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Activitatea 2: Sistemul de asistență medicală și serviciile medicale din [țara] 

Durată: 30 min. 

Materiale: Prezentare pregătită (adică, pe o prezentare în PowerPoint sau pe un flip-chart), fișe 

Pregătește și oferă o prezentare despre sistemul de asistență medicală și serviciile medicale din țările 

de relocare. Oferă informații despre: 

● compunerea sistemului de asistență medicală 
● drepturile de asistență medicală ale refugiaților și migranților în relație cu statutul lor legal (dacă 

este cazul) 
● serviciile de asistență medicală primare și de specialitate: pentru adulți, pentru copii, pentru 

femei... 
● sistemul de asistență medicală public și privat (dacă este cazul) 
● accesul la diferite servicii de asistență medicală: cerințe, programări, trimiteri, liste de 

așteptare... 
● asigurarea de sănătate publică și privată și accesul la asigurare de sănătate 
● cum să găsești un medic 
● carduri de asigurare de sănătate, documentație, costuri 

Pregătește și distribuie fișe simple într-o limbă pe care o înțeleg participanții. Acordă timp pentru 

întrebări și răspunsuri despre cum funcționează sistemul de asistență medicală în general. Instruiește 

participanții că acele cazuri individuale pot fi discutate și abordate prin mesaje private (sau transm ise 

către serviciile specializate de asistență). 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: în Etapa 1 - instructorul vorbește despre sistemul de 

asistență medicală și serviciile de sănătate din țara-gazdă; în Etapa 2 - participanților le este transmisă 

prin e-mail/căsuță de mesaje o listă de informații utile privind modul în care funcționează sistemul de 

asistență medicală în general și primesc cuvinte în limba țării-gazdă; în Etapa 3 - este facilitată o 

discuție în cadrul sesiunii principale despre sistemul de asistență medicală și modul de accesare a 

diferitelor servicii. 

Activitatea 3: La medic - joc de rol 

Durată: 50 

Materiale: 3-4 scenarii de joc de rol (Anexa 17) într-o limbă pe care o înțelege participantul 

Procedură: 

Împarte participanții în grupuri de 3-4. Dă fiecărui grup un scenariu de joc de rol, care să descrie: 

● efectuarea programării la medicul de familie/medicul generalist și mersul la programarea 

efectuată 

● mersul la medic (generalist/de familie) fără o programare (cazul îmbolnăvir ii subite) 

● mersul la un laborator pentru un diagnostic medical (test de sânge) 
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● mersul la farmacie pentru a ridica medicamente prescrise și medicamente fără prescripție 

medicală 

Participanții au la dispoziție 10 minute să citească și să pregătească jocul de rol. Ei își pot distribui 

rolurile după cum doresc; pot adăuga alți oameni în scenariile lor, dacă doresc (de exemplu, alți 

pacienți în sala de așteptare, asistenta medicală...). Dacă este posibil, participanții pot ieși din cameră, 

pentru a-și repeta rolurile. 

Atunci când sunt pregătiți, invitați grupurile să prezinte jocul de rol, pe rând.  Oferiți fiecărui grup mult 

feedback pasiv și corecturi, dacă este necesar. 

Discuție finală: 

Întrebați fiecare grup: 

● Cum ați decis ce roluri veți juca? 

● Ce v-a plăcut la această activitate? 

● Ce vi s-a părut provocator la această activitate? 

Pentru toți participanții: 

● Ce seamănă cu modul în care sunt livrate serviciile de sănătate în țara voastră de origine/unde 

ați locuit anterior? 

● Care este diferența? 

● Ce lucru considerați că este cel mai important de păstrat în minte despre mersul la medic? 

Reflecție și evaluare: 

● Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

● Cât de pregătiți cred că sunt să navigheze prin sistemul de asistență medicală pe cont propriu? 

● Ce ajutor suplimentar consideră că le trebuie pentru a gestiona mersul la medic și accesarea 

serviciilor de sănătate? Pe cine cunosc, care le-ar putea fi de ajutor?   
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9. Locuințe 

 

Obiective de învățare:  

- să cunoască drepturile referitoare la locuințe și subvențiile pentru refugiați din țara de relocare 

- să înțeleagă procedurile, cerințele și criteriile relaționate cu drepturile de locuință 

- să cunoască diferitele opțiuni de locuințe/cazare și diferitele costuri conexe cazării 

- participanții vor putea să afle că sunt condiții diferite în care își pot permite o locuință în funcție 

de localitate și acest lucru poate afecta opțiunile care le sunt disponibile 

 

Activitatea 1: Prezentarea drepturilor la locuință 

 

Durată: 30 min. 

 

Materiale: Prezentare pregătită (adică, o prezentare în PowerPoint sau pe un flip-chart) privind 

drepturile, obligațiile și reglementările referitoare la locuințe din țara de primire. 

 

Procedură:  

 

Instructorii pregătesc o prezentare referitoare la drepturile și politica privitoare la locuințe din țara de 

primire. Aceasta ar trebui să cuprindă drepturile, obligațiile și responsabilitățile; modalitățile de 

asigurare a acelor drepturi, precum și modurile în care acele drepturi pot fi pierdute (ce trebuie evitat 

pentru a nu pierde dreptul respectiv). Ar trebui să se pună accentul și pe pregătirea pentru momentul 

în care se încheie perioada în care li se acordă locuință de la stat și pe un plan de asigurare a 

condițiilor necesare pentru a-și putea permite o locuință (închiriere) pe cont propriu, precum și 

gestionarea așteptărilor și o analiză a situației reale. 

De asemenea, ar trebui să existe o listă de ONG-uri și alte organizații care pot ajuta în găsirea unui 

apartament. 

 

Activitatea 2: Căutarea locuinței perfecte - competiție 

 

Durată: 60 min. 

 

Materiale: Hârtii, foarfece, markere, pixuri, tablă pentru bolduri sau magneți (tablă de flip-chart), hârtii 

de flip-chart, set de cărți și zaruri  

 

 

Procedură:  

 

Participanților li se oferă foi de hârtie pe care trebuie să scrie toate condițiile/caracteristicile dez irabile 

pe care cred că le poate avea apartamentul pe care caută să-l închirieze (de exemplu, dormitor 

suplimentar, complet mobilat, încălzire ieftină, balcon, spațiu suplimentar de depozitare în subsol, lift în 

clădire, costuri scăzute ale chiriei, costuri mici pentru utilități, utilitățile incluse în chirie, localizarea, 

etc.). Ar trebui să fie vreo 15-20 de caracteristici. Apoi, toate aceste caracteristici sunt colectate și 

tăiate în bucăți mici de hârtie și prinse pe o tablă cu bolduri sau magneți.  
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Participanții sunt apoi împărțiți în 3 grupuri, care vor concura pentru acele caracteristici. Obiectivul este 

să fie adunate caracteristicile cele mai importante, astfel încât să obțină apartamentul cel mai accesibil 

și utilizabil.   

Acum se joacă un joc competitiv, care va genera un câștigător clar în fiecare rundă. Jocul trebuie să 

se bazeze mai mult pe noroc decât pe abilități, astfel ca niciun grup să nu poată domina și să obțină 

toate victoriile. (de exemplu, un joc simplu de cărți, aruncare de zaruri sau un alt joc amuzant, dar nu 

foarte complex, la care pot lua parte grupuri...) 

Grupul care câștigă o rundă din competiție are ocazia să aleagă și să ia o caracteristică de pe tablă. 

Jocul este jucat până când sunt strânse toate caracteristicile de pe tablă. Acum, toți participanții au o 

listă de caracteristici pe care le va avea apartamentul lor și sunt instruiți să-și imagineze cum ar fi să 

locuiască în acel apartament și să descrie întregului grup acest lucru. 

Discuția este apoi condusă de către instructor despre ce caracteristici sunt mai importante decât altele 

și despre condițiile de prioritizare atunci când căutăm un apartament de închiriat. 

 

1. Care sunt caracteristicile esențiale pe care să le aibă un apartament în care să locuiți? 

2. La ce caracteristici puteți renunța? 

3. La ce caracteristici puteți renunța, dar care sunt, totuși, foarte importante pentru voi? 

 

Instructorul rezumă: Găsirea unui apartament potrivit este o provocare și pentru localnici, în mod 

special atunci când resursele financiare sunt reduse. Așadar, trebuie făcute multe compromisuri. Deci, 

este important să se ia în calcul care este cea mai importantă caracteristică a apartamentului/casei și 

lucrurile fără de care ne putem descurca - cel puțin pentru început.  
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Activitatea 3: Cum să cauți un apartament? 

 

Durată: 30 min. 

 

Materiale: Dispozitive mobile și/sau computere și conexiune wi-fi, exemple cu cele mai importante 

pagini de Internet (cu părțile principale ale paginii traduse în limba participanților) pentru căutarea unor 

anunțuri de apartamente în țara de primire. 

 

Procedură: 

 

Participanții sunt împărțiți în perechi, fiecare având acces la un dispozitiv mobil sau un computer. 

Instructorii îi învață pe participanți să caute în pagina(paginile) web și le explică ce reprezintă fiecare 

secțiune de pe pagină. Apoi, perechile de participanți primesc o listă de condiții și sunt instruiț i să 

caute apartamente în baza acelor condiții. Condițiile sunt proiectate în conformitate cu oferta realistă 

de pe piața din țara/orașul de relocare. În acest timp, instructorul, co-instructorul și interpretul sunt 

disponibili pentru a-i ajuta pe participanți. 

 

Reflecție și evaluare: 

● Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

● Cât de pregătiți cred că sunt să navigheze prin sistemul de locuințe pe cont propriu? 

● Ce asistență suplimentară consideră că le este necesară pentru a căuta apartamentul și a 

negocia termenii de cazare? Pe cine cunosc, care le-ar putea fi de ajutor?   

Pont: această activitate poate fi combinată fie cu Activitatea 1 fie cu Activitatea 2, ca suport practic în 

folosirea uneltelor de căutare. De asemenea, poate fi adaptată pentru utilizare on-line, în cadrul 

sesiunii principale, unde sunt prezentate și explicate uneltele de căutare a apartamentelor. 
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10. Viața în comunitate și în cartier 

 

Obiective de învățare:  

- conștientizarea asemănărilor și a diferențelor la nivelul normelor societare și culturale de trai cu 

alții din țara de origine și din țara de relocare. 

- conștientizarea regulilor și a normelor sociale care se aplică zonelor comune de trai și spațiilor 

publice în cartier și în comunitatea locală. 

- participanții vor putea gestiona așteptările și sentimentele în fața nesiguranței relaționate cu 

interacțiunile cu vecinii și cu alți membri ai comunității 

 

Pregătiri: 

Înaintea acestui atelier de lucru, instructorii trebuie să se familiarizeze cu drepturile, responsabilitățile 

și oportunitățile legate de locuințe pentru resortisanții din țări terțe în funcție de statutul lor de 

rezidență. Instructorii trebuie să se familiarizeze cu costurile de închiriere a caselor/apartamentelor din 

zona locală, precum și cu regulamentele privind chiria. În plus, instructorii trebuie să fie informați 

despre tarifele pentru transportul local.  

Activitatea 1: Bun vecin 

Durată: 20 de minute 

Materiale: Dispozitive mobile și/sau computere și conexiune wi-fi, hârtii și tablă de flip-chart, markere 

de diferite culori,  

Procedură: 

OPȚIUNEA 1. 

Instructorul începe prin a le cere participanții să se gândească la cum s-au înțeles cu vecinii lor în 

locurile în care au locuit înainte. Au fost prietenoși cu vecinii lor? Au existat anumite lucruri pe care 

erau nevoiți să le facă sau să nu le facă? 

Instructorul le cere participanților să-și împărtășească experiențele cu un vecin (persoană care stă 

lângă el/ea). 

După 10 minute, instructorul aduce toți participanții laolaltă și le cere să împărtășească un lucru pe 

care l-au discutat cu partenerul lor. Instructorii înregistrează pe flip-chart răspunsurile care se leagă de 

a fi un vecin bun și atent în țările și culturile de origine ale participanților.  

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Discuția relaționată cu întrebările se desfășoară în sesiuni 

separate. După 10 minute, instructorul aduce toți participanții laolaltă în sesiunea principală și le cere 

să împărtășească un lucru pe care l-au discutat cu grupul lor. 

 

OPȚIUNEA 2. 
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Participanții sunt împărțiți în 2 grupuri. Sarcina lor este să discute despre vizite obișnuite ale vecinilor 

lor în țara lor de origine (cine vine - numărul de persoane, când vine/vin el/ea/ei, ce aduc, ce spun, 

cum se comportă, ce fac...). După discuție, sarcina lor este să arate (să facă) o vizită tipică (prin joc). 

Apoi, instructorii (cu ajutorul unui traducător) arată o vizită obișnuită în țara-gazdă (exemplul Sloveniei: 

mai întâi, trebuie să fii invitat, apoi întrebi în ce zi/la ce oră să vii; de obicei, se întâlnesc doar oameni 

din aceeași generație - vizitele întregii familii nu sunt atât de obișnuite; atunci când vii, spui bună ziua 

și te descalți. De obicei, nu aduci nimic. Gazda îți oferă, în general, ceva de băut (cafea/vin) și poate și 

niște gustări.). 

După ambele jocuri de rol, participanții discută despre ambele vizite obișnuite - comparație: ce este 

similar/diferit? 

Activitatea 2: Relațiile cu vecinii 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Vecinul bun în situații critice (Anexa 18) tipărită,   

Procedură: 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 3-4 și li se cere să-și aleagă un purtător de cuvânt. Instructorul 

distribuie Vecinul bun în situații critice, una per grup. Grupurile mici citesc situațiile critice și discută 

despre întrebările care urmează despre a fi un vecin bun și atent în țara-gazdă.  

După 10 minute, instructorul aduce grupul laolaltă și cere purtătorilor de cuvânt ai grupurilor mici să 

împărtășească niște lucruri pe care le-au discutat despre a fi un vecin bun și atent în situațiile pe care 

le-au analizat. 

Instructorul conduce discuția punând următoarele întrebări sau altele similare: 

● De ce este important să fii un vecin prietenos și atent? 

● Care sunt câteva lucruri pe care le poți face pentru a fi un vecin prietenos și atent? 

● Cum ar trebui să te aștepți să te trateze vecinii tăi? Dacă nu te tratează în acest fel, ce ai putea 

face? 

● Ca să fii un vecin bun, care sunt unele lucruri pe care nu ar trebui să le faci? 

● Ce este asemănător și ce este diferit la modul în care se tratează vecinii unii pe ceilalți în 

țara/cultura de origine și în țara/cultura de relocare? 

În cadrul atelierelor de lucru on-line, activitatea de grup are loc în sesiuni separate, iar discuția finală și 

reflecția au loc în sesiunea principală.   

Activitatea 3: Casa mea din viitor ștearsă 

Activitatea 3: Cine va fi vecinul tău 

 Obiective de învățare: 

● Participanții își conștientizează propriile posibile prejudicii împotriva minorităților 

 

● Acestea reflectă motive și consecințe 
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● Participanții își pot exprima viziunile în cadrul unei discuții de grup și își pot exersa abilitatea de 

a-i asculta pe alții și a gestiona argumentele altora 

 

● Participanții practică găsirea consensului 

● Participanții practică acordarea de atenție vecinilor lor 

● Participanții învață despre posibile comunități de locuințe 

Durată: 60 min  

 

Materiale: Cine va fi vecinul tău? (Anexa 20), fișe de lucru, pixuri 

 

Pregătire: 

  

Ca parte din materialele scrise, instructorul pregătește 4 versiuni de cartonașe cu descrierea a patru 

persoane (sau a unui grup de persoane) cu origini diferite, cu diferite compoziții familiale, diferite religii, 

caracteristici etnice (minorități) și alte criterii relevante pentru țara de primire. Aceste profiluri descriu 

pe scurt solicitanții unui apartament pentru închiriere și sunt descrise într-o manieră neutră. Ele vor fi 

distribuite participanților într-o fișă de lucru. 

 

De exemplu, Profilurile candidaților: 

   

a) Domnul și Doamna Pagatschnig. Cei doi sunt căsătoriși de peste 25 de ani și vin dintr-un mic 

oraș din Carintia.  Domnul Pagatschnig lucrează în prezent ca agent de securitate la un centru de 

cumpărături. Doamna Pagatschnig este în căutarea unui loc de muncă. Au doi copii mari. 

  

b) Serdal, Hasan, Arif și Özdemir: Patru studenți la medicină din Turcia.  Au început de curând să 

studieze. S-au cunoscut la facultate și au decis să se mute împreună, într-un apartament comun. 

  

c) Familia Gazdíks sunt un cuplu tânăr cu doi copii mici. Lina, care are 3 ani și fratele său mai mic, 

care are 3 luni. Doamna Gazdík este în concediu de maternitate, iar domnul Gazdík lucrează la o firmă 

de construcții. Familia Gazdík este o familie de rromi. 

  

d) Doamna Hochmüller și Doamna Sandra Bauer: Doamna Hochmüller are o fiică de 10 ani, Paula. 

Ea o crește pe Paula împreună cu partenera sa, Sandra. Doamna Hochmüller lucrează ca traducător 

și este deseori acasă. Ambele doamne sunt vieneze. 

 

 

Pasul 1: Instructorul împarte participanții în 4 grupuri. Apoi, stabilește contextul exercițiului: Tu și 

familia ta locuiți într-un oraș de dimensiuni medii, într-o casă confortabilă, cu două apartamente 

separate. Tu și familia ta locuiți într-unul dintre apartamente, în timp ce al doilea apartament este gol. 

Mai mulți candidați sunt interesați să-l închirieze. Tu și familia ta trebuie să vă alegeți vecinii. Din acest 

motiv, îi cunoașteți într-o zi, pe rând. Pentru această activitate, grupul vostru va fi familia voastră. 

 

  

Instructorul distribuie apoi fișele de lucru de la Materialul „Cine va fi vecinul tău?”  Participanții au 20 

de minute la dispoziție pentru discuții în cadrul micului lor grup și pentru a  

 

 

completa fișele de lucru. După aceea, grupul își prezintă rezultatele fără intervenția/comentarii din 

partea instructorului. 
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Pasul 2: 

 

După prezentări, instructorul conduce discuția despre motivele date de diferitele grupuri și despre cum 

au ajuns la o decizie comună în cadrul grupului lor. Folosiți aceste întrebări ca ghid: 

● Cât de ușor/dificil a fost să luați o decizie personală? Dar o decizie comună?  

● Ați reușit să vă convingeți grupul sau ați fost convinși de un alt membru al grupului? 

● Reacțiile din cadrul grupului au fost emoționale? Dacă da, vă surprinde acest lucru? De ce? 

● Ce candidați v-au atras atenția cel mai mult? De ce? 

● Cunoașteți compoziția familiilor vecinilor voștri? 

● Ce rol au jucat prejudiciile în deciziile pe care le-ați luat? 

● Aveți informații suplimentare pe care ați fi dorit să le știți despre candidat ca să vă ajute în luarea 

deciziei? 

● Ce consecințe au sau pot avea prejudiciile noastre asupra oamenilor cărora le sunt adresate? 

● Ați fost ținta prejudiciilor în cartierul vostru? Dacă da, ce reacție ați avut? 

  

Discuție finală 

În cazul în care au existat preconcepții în cadrul discuțiilor, în ciuda faptului că toate profilurile au fost 

descrise într-o manieră neutră, explorați împreună cu participanții motivul pentru care s-a întâmplat 

acest lucru și atrageți-le atenția că este important să cunoască și să fie conștienți de propriile 

prejudicii.   

Reflecție și evaluare: 

● Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

● Cât de pregătiți cred ei că sunt să interacționeze cu cartierul și comunitatea lor? Ce ajutor 

suplimentar consideră că le este necesar pentru o incluziune mai bună în comunitatea locală? 

Pe cine cunosc, care le-ar putea fi de ajutor? 
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11. Relații, familie & copii  

 

Versiunea pentru participanți adulți 

Obiective de învățare:  

- conștientizarea asemănărilor și diferențelor legate de conceptele de familie și rolurile de gen în 

țara/cultura de origine și în țara/cultura de relocare. 

- participanții vor putea să diferențieze între ce este obligatoriu din punct de vedere legal și ce 

este așteptat și acceptat din punct de vedere cultural/social în ceea ce privește familia și 

îngrijirea copiilor. 

- înțelegerea drepturilor și a responsabilităților referitoare la îngrijirea copiilor și drepturile 

copilului 

- înțelegerea rolului serviciilor de asistență & susținere a familiei  

Activitatea 1: Familii diferite  

Durată: 50 min. 

Materiale: hârtii de flip-chart și markere, bucăți mici de hârtie sau post-it-uri  

Procedură:  

Pasul 1: Brainstorming 

Instructorul oferă o explicație scurtă despre regulile brainstorming-ului:  

- nu există răspunsuri sau idei corecte și greșite; 

- toate ideile sunt bine-venite; nu vor fi criticate ideile altora 

- construiește pe ideile altor persoane 

- cu cât mai multe, cu atât mai bine 

Participanților li se cere să ofere idei despre ce reprezintă familia. Instructorul și interpretul notează 

idei pe flip-chart, le rezumă și oferă o explicație scurtă conform căreia familia are diferite înțelesuri 

pentru oameni diferiți și că nu există o definiție universală a familiei. 

Pasul 2: Cine face parte dintr-o familie? 

Interpretul scrie întrebarea pe o bucată mare de hârtie, într-o limbă pe care o înțeleg participanții. 

Participanții primesc câte bucăți mici de hârtie doresc, creioane colorate și bandă de lipit (sau post-it-

uri mari); sunt instruiți să deseneze pe fiecare bucată de hârtie un membru al familiei; li se spune că 

poate fi oricine sau orice care face parte din familie.   

Odată ce au terminat, sunt invitați să-și lipească lucrările pe bucata mare de hârtie și, într-o a doua 

etapă, să grupeze „membrii” care sunt oarecum similari. 

Pasul 3: Instructorul încurajează și facilitează o discuție de grup despre: 

- ce este similar și ce este diferit în conceptul de familie în diferite culturi 

- cum se schimbă conceptul de familie în timp (ce este familia pentru bunicii noștri, pentru părinții 

noștri și ce vor considera copiii noștri și copiii lor că este familia) 
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Instructorul concluzionează cu distincția dintre diversitatea socială și culturală a noțiunii de familie, 

relații familiale... și cum reglementează legea căsătoria și familia în țara de relocare: cine se poate 

căsători, diferența dintre căsătorie și concubinaj (dacă există), egalitatea soților, custodia copiilor... 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: Sunt prezentate imagini în cadrul sesiunii principale cu o 

familie tipică din țara de relocare; apoi, este facilitată o discuție despre care sunt diferențele și 

asemănările conceptului de familie raportat la cultură, în cadrul sesiunii principale sau în sesiuni 

separate, în funcție de numărul de participanți.  

Activitatea 2: Femei reale și bărbați reali  

Adaptată de la: 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module

%204.pdf  

Durată: 30 min. 

Materiale: Desene cu fețe de bărbați și femei; Listă de articole, activități și roluri 

Pasul 1. Scrieți sau tăiați/desenați o listă de articole, roluri și activități obișnuite. Afișați fața unui bărbat 

la un capăt al camerei și fața unei femei la celălalt capăt. 

Pasul 2. Rostiți cu voce tare denumirea fiecărui articol, rol sau activitate din listă și cereți participanților 

să decidă dacă acesta/aceasta aparține unui bărbat sau unei femei. 

Articole  Activități  Roluri  

Mătură 
Chei de la mașină 
Sari 
Sucitor  
Șurubelniță 
Ciocan 
Cuptor 
Cravată 
Ruj 
Servietă 

Cusut 
Gătit 
Spălat rufe 
Citit ziarul 
Alăptare copii 
Îmbăiere copii 
Schimbarea becului 
Tricotare pulovere 
Condus 
Măturat 

Bucătar 
Croitor 
Fermier 
Casnică 
Persoana care întreține 
familia 
Asistentă medicală 
Mamă 
Bărbier 
Politician  
Capul familiei 

 

Pasul 3. Discutați despre răspunsurile participanților. 

- De ce asociem anumite articole/activități/roluri cu femeile și pe altele cu bărbații? 

- Care dintre activitățile de mai sus au o bază biologică? 

- Care activități nu au nicio bază biologică și totuși sunt efectuate doar de bărbați sau doar de 

femei? 

- De exemplu, se nasc femeile cu abilități de gătit? Sunt bărbații „în mod natural” mai buni la 

reparat și manevrat dispozitive electrice? 

- Există o ierarhie a rolurilor? Se extind rolurile în spațiile publice? 

- Ce se întâmplă atunci când este atașată o valoare economică unei activități/unui rol? 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module%204.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module%204.pdf
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Ponturi pentru facilitator 

Intenția din spatele acestui exercițiu este de a dezvălui cum felul în care asociem articolele și 

activitățile ne reflectă sexul. De asemenea, vedem că lucrurile ar putea fi diferite în contexte socio -

culturale diferite.  

Activitatea 3: Drepturile copiilor 

Durată: 30 min. 

Materiale: Afirmații privind drepturile copilului (Anexa 21) pentru fiecare sub-grup 

Pasul 1:  

Împarte participanții în grupuri de 3-4. Fiecărui grup îi este prezentată o listă de afirmații, unde unele 

reprezintă drepturile copiilor (din Convenție), iar altele nu sunt enumerate ca drepturi ale copiilor (de 

exemplu, a avea un telefon inteligent, a fi protejați de teme dificile de la școală, ....). Instructorul face o 

introducere, spunând că drepturile copilului sunt definite în Convenția privind Drepturile Copilului, care 

este parte integrantă din legislația țării de relocare. Instructorul prezintă și definiția copilului, în 

conformitate cu legea din țara de relocare. Grupurile trebuie să decidă care dintre afirmații reprezintă 

drepturi ale copilului din Convenție și care nu. 

Pasul 2: Grupurile prezintă ceea ce consideră ele a fi drepturile copiilor în conformitate cu Convenția și 

oferă argumente pentru deciziile lor.  

Instructorul rezumă drepturile copiilor și responsabilitățile părinților referitoare la îngrijirea, creșterea,  

educația și autonomia copilului.  

Instructorul face o prezentare a serviciilor de asistență și susținere pentru familii din țara de relocare, 

inclusiv a procedurilor de accesare a acestor servicii.  

Reflecție și evaluare: 

- Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 

- Cât de pregătiți cred că sunt să acceseze serviciile de asistență și susținere a familiei? De ce 

altă susținere au nevoie și cine știu ei că poate oferi această susținere? 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: participanții sunt invitați să se alăture unor sesiuni separate, 

unde discută despre drepturile copiilor pe care le cunosc din țara lor de origine și din țara de relocare. 

În cadrul sesiunii principale, prezentarea este împărtășită pe subiecte, cu informații despre care sunt 

drepturile copiilor în țara de relocare. Pentru fiecare dintre afirmațiile furnizate prin prezentare (Anexa 

21), instructorul acordă timp participanților să comenteze.  

Versiunea pentru participanții tineri și adulții tineri 

Obiective de învățare:  

-  

 

- conștientizarea asemănărilor și diferențelor legate de conceptele de relație și căsătorie în 

țara/cultura de origine și în țara/cultura de relocare  
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- conștientizarea asemănărilor și diferențelor legate de conceptele de roluri de gen în țara/cultura 

de origine și în țara/cultura de relocare 

- înțelegerea a ceea ce este obligatoriu din punct de vedere legal și a ceea ce este așteptat și 

acceptat din punct de vedere cultural/social în ceea ce privește relațiile dintre femei și bărbați  

- conștientizarea mecanismelor și instituțiilor de protecție împotriva violenței  

 

Activitatea 1:  

Durată: 40 min. 

Materiale: date statistice cu privire la relații, căsătorie, divorț, copii 

Procedură:  

Pasul 1. Pregătește date statistice (pentru țara de relocare), cu privire la:  

- vârsta medie a bărbaților și femeilor la prima căsătorie 

- procentul de cupluri care trăiesc în concubinaj și cupluri căsătorite 

- numărul mediu de copii per familie  

- durata medie a căsătoriei  

- procentul de căsătorii care se termină cu divorț 

- …. 

Pregătiți o scară pe podea și punctele critice (de exemplu: 21 de ani, 25 de ani, 32 de ani - pentru 

vârsta medie a primei căsătorii).  

Puneți o întrebare (de exemplu, care credeți că este vârsta medie a bărbaților din (țara) la prima 

căsătorie) și rugați participanții să stea în picioare pe scara de pe podea, în funcție de opinia lor legată 

de răspunsul corect. După ce grupul își ia poziția, spuneți-le ce spun statisticile și treceți la întrebarea 

următoare.  

Pasul 2: În cadrul grupului, rugați participanții să împărtășească: 

- ce i-a surprins referitor la statistici și ce nu a fost surprinzător pentru ei? 

- ce este asemănător cu țara/cultura de origine și ce este diferit? 

- de unde vin diferențele legate de relații și căsătorie?  

Provocați o discuție despre asemănărilor și diferențele de norme sociale referitoare la relații, locuitul 

împreună înainte de căsătorie, traiul în concubinaj (fără căsătorie), egalitatea soților/partenerilor, cine 

se poate căsători în țara de relocare (condiții prealabile legale), libertatea de opțiune pentru bărbați și 

femei în ceea ce privește relațiile și alegerea unui partener/soț.  

Activitatea 2: Femei reale și bărbați reali  

Adaptată de la: 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module

%204.pdf)  

 

Durată: 30 min. 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module%204.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module%204.pdf
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Materiale: Desene cu fețele de bărbați și femei; listă de articole, activități și roluri 

Pasul 1. Scrieți sau tăiați/desenați o listă de articole, roluri și activități obișnuite. Afișați fața unui bărbat 

la un capăt al camerei și fața unei femei la celălalt capăt. 

Pasul 2. Rostiți cu voce tare denumirea fiecărui articol, rol sau activitate din listă și cereți participanților 

să decidă dacă acesta/aceasta aparține unui bărbat sau unei femei. Dacă sunt indeciși, se pot 

poziționa la mijloc.  

Articole  Activități  Roluri  

Mătură 
Chei de la mașină 
Sari 
Sucitor 
Șurubelniță 
Ciocan 
Cuptor 
Cravată 
Ruj 
Servietă 

Cusut 
Gătit 
Spălat rufe 
Citit ziarul 
Alăptare copii 
Îmbăiere copii 
Schimbarea becului 
Tricotare pulovere 
Condus 
Măturat 

Bucătar 
Croitor 
Fermier 
Casnică 
Persoana care întreține 
familia 
Asistentă medicală 
Mamă 
Bărbier 
Politician 
Capul familiei 

 

Pasul 3. Discutați despre răspunsurile participanților. 

- De ce asociem anumite articole/activități/roluri cu femeile și pe altele cu bărbații? 

- Care dintre activitățile de mai sus au o bază biologică? 

- Care activități nu au nicio bază biologică și totuși sunt efectuate doar de bărbați sau doar de 

femei? De exemplu, se nasc femeile cu abilități de gătit? Sunt bărbații „în mod natural” mai 

buni la reparat și manevrat dispozitive electrice?  

- Există o ierarhie a rolurilor? Se extind rolurile în spațiile publice? 

- Ce este asemănător și ce este diferit în ceea ce privește rolurile bărbaților și femeilor în 

țara/cultura de origine și în țara/cultura de relocare?  

- Cum se schimbă aceste roluri în timp (cum stăteau lucrurile acum 100, 50, 20 de ani)? De ce 

se produc aceste schimbări?  

 

Activitatea 3: Relații sănătoase și nesănătoase 

 

Durată: 30 min. 

 

Materiale: Set de întrebări referitoare la relațiile sănătoase, semne cu ADEVĂRAT și FALS pentru 

fiecare grup, mici premii pentru fiecare grup.  

 

Procedură:  
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Pasul 1. Împarte participanții în grupuri de 3-4 și oferă fiecărui grup semnul cu ADEVĂRAT și FALS 

 

Explică-le faptul că acesta este un exercițiu competitiv: grupurile vor primi 2 puncte pentru fiecare 

răspuns corect și -1 punct pentru fiecare răspuns incorect. Co-instructorul înregistrează punctele pe 

flip-chart.  

 

Instructorul citește afirmațiile, iar grupurile trebuie să decidă dacă acestea sunt adevărate sau false. 

După ce este citită fiecare afirmație, sunt atribuite punctele fiecărui grup. Este declarat câștigătorul și 

toate grupurile primesc un mic premiu.  

 

Afirmații:  

- Într-o relație sănătoasă, partenerii își respectă unul altuia opiniile. 

- Într-o relație sănătoasă, vă bucurați de lucruri pe care le faceți separat de partener, dar și de 

altele pe care le faceți împreună. 

- Într-o relație sănătoasă, este important să controlați comportamentul partenerului vostru și cu 

cine se întâlnește acesta. 

- Într-o relație sănătoasă, vă simțiți confortabil să fiți voi înșivă atunci când sunteți cu celălalt. 

- Într-o relație sănătoasă, vă bucurați de timpul petrecut împreună. 

- Într-o relație sănătoasă, este necesar ca partenerii să fie de acord în toate și să nu aibă opinii 

diferite. 

- Într-o relație sănătoasă, nu există frică în relația voastră. 

- Gelozia și acuzarea celeilalte persoane că a înșelat sunt caracteristici ale unei relații 

sănătoase. 

- Jignirea, critica și umilirea celeilalte persoane sunt normale într-o relație sănătoasă.  

 

Discuție finală: Instructorul invită participanții să-și împărtășească gândurile și să pună întrebări, dacă 

au, referitor la relațiile sănătoase.  

1. Cum arată o relație sănătoasă pentru voi?  

• Cum ar trebui să vă facă să vă simțiți?  

• Iubirea înseamnă că sunteți într-o relație sănătoasă? 

  

2. Ce comportamente căutați la un partener?  

• Sunt ele aceleași calități pe care le căutați la un prieten?  

• Ce calități aduceți voi într-o relație?  

 

3. Ce vă face să vă simțiți în siguranță într-o relație? Ce nu vă face să vă simțiți în siguranță? Ce-l face 

pe celălalt să se simtă în siguranță într-o relație cu voi? 

 

Pasul 2: Prezentați legile, instrumentele și procedurile de protecție împotriva violenței din țara de 

relocare. Rugați participanții să-și împărtășească gândurile despre protecția împotriva violenței în 

relație și întrebați-i dacă au întrebări.  

 

Reflecție și evaluare: 

- Cu ce vor rămâne participanții în urma acestui atelier de lucru? Care a fost cel mai util lucru? 

 

- Care a fost lucrul cel mai surprinzător pentru ei în cadrul acestui atelier de lucru? De ce? 
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- Ce altceva vor mai dori să afle despre acest subiect? Pe cine cunosc, care le-ar putea fi de 

ajutor? 

 

Pont: Acest atelier de lucru poate fi implementat în grupuri separate pe sexe, dacă instructorii ajung la 

concluzia că acest lucru ar fi benefic pentru participanți 

12. Angajare & drepturile angajaților  

 

Obiective de învățare:  

- înțelegerea elementelor de bază ale sistemului și procedurilor de căutare de locuri de muncă și 

angajare  

- conștientizarea rolului muncii în integrare și bunăstarea generală (nu doar o sursă de venit)   

- să fie capabili să diferențieze între avantajele și dezavantajele diferitelor tipuri de contracte de 

muncă 

- să înțeleagă despre salariul brut și net, impozitele și contribuțiile de asigurări sociale obligatorii  

- participanții vor putea identifica tipuri de locuri de muncă pe care le-ar putea ocupa în țara de 

relocare în timpul perioadei inițiale de relocare 

- să înțeleagă drepturile și responsabilitățile referitoare la angajare și muncă, inclusiv 

mecanismul de protecție 

- participanții vor avea o înțelegere de bază a procedurilor și proceselor de găsire a unui loc de 

muncă și vor identifica servicii de susținere & asistență 

 

Pregătiri 

În pregătirea acestui atelier de lucru, instructorii ar trebui să se familiarizeze cu sistemul de angajare și 

muncă și cu regulamentele de bază din acest domeniu pentru țara lor. În mod special, instructorii ar 

trebui să fie bine-informați cu privire la drepturile de muncă pentru resortisanții din țări terțe, în ceea ce 

privește statutul lor de rezidență. Instructorii trebuie să înțeleagă diferitele tipuri de angajare din țara de 

relocare, avantajele și dezavantajele acestora, pentru a ajuta participanții să evite exploatarea de către 

angajatori. Instructorii trebuie să fie capabili să explice diferențele dintre salariul brut și cel net și ce 

contribuții de asigurări sociale sunt scăzute în mod obligatoriu din salariul brut; în  plus, instructorii 

trebuie să poată oferi explicații despre ceea ce este în mod colectiv finanțat prin contribuțiile de 

asigurări sociale și impozitele plătite din salariul brut. Instructorii trebuie să învețe și să fie pregătiți să 

explice dezavantajele și pericolele muncii nereglementate. 

Dacă este cazul, instructorii trebuie să obțină materiale informative referitoare la înregistrarea la 

serviciile de ocupare a forței de muncă, măsurile de căutare de locuri de muncă și de căutare activă de 

locuri de muncă aplicabile resortisanților din țări terțe.  

Instructorii trebuie să fie familiarizați cu tendințele curente de pe piața muncii și a locurilor de muncă, 

precum și cu reglementările aplicabile: ratele de șomaj, cerințele aplicabile forței de muncă, venitu l 

minim garantat, salariul mediu și salariile dintr-un anumit sector.   
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Activitatea 1: Motivația pentru muncă 

Durată: 30 de minute 

Materiale: Hârtie și stand de flip-chart, post-it-uri 

Procedură:  

Instructorul pregătește un flip-chart cu o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă faptul că o anumită 

motivație/un anumit impuls este cel mai puțin important, iar 5 că este cel mai important pentru 

obținerea unui loc de muncă într-o țară nouă.  

Instructorul oferă o explicație scurtă cu privire la următorii factori de motivare în a avea un loc de 

muncă: Integrarea, învățarea limbii, plata pentru cheltuielile și costurile de trai, socializarea (să cunoști 

oameni), progresul personal (să-ți atingi potențialul și talentele). Fiecărui participant i se oferă 5 motive 

tipărite sau ilustrate - pentru cei care nu pot citi, pe bucăți mici de hârtie și apoi li se cere să aranjeze 

bucățile de hârtie într-o ordine, de la cel mai important către cel mai puțin important de pe flip-chart-ul 

care ilustrează clasificarea ( numerotând cu 1. 2. ...3). 

După ce toți participanții și-au realizat clasificările, instructorii calculează clasificarea medie a fiecărui 

motiv. Instructorul conduce discuția punând întrebări: 

● Ai lucrat în țara din care ai venit? Pe ce post? Cât de mult timp? 

● De ce era acea activitate importantă pentru tine? Ce obțineai de la acea activitate, în afară de 

salariu? 

Instructorul rezumă discuția prin evidențierea diferitelor motive pentru care este important să ai un loc 

de muncă în țara de relocare și ce beneficii aduce acest lucru. 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: instructorul începe sesiunea cu prezentarea subiectului și 

apoi împărtășește o prezentare cu afirmații și le cere participanților să-și împărtășească punctajele 

acordate (de la 1 la 5) verbal sau în căsuța de mesaje. Acest lucru le permite participanților să asculte 

și perspectivele celorlalți pe subiect.  
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Activitatea 2: 

Durată: 40 de minute 

Materiale: Locuri de muncă (Anexa 22) 

Procedură: 

OPȚIUNEA 1. Angajăm! 

Participanții sunt împărțiți în 3-4 grupuri și li se cere să-și aleagă un purtător de cuvânt. Fiecare grup 

primește un Loc de muncă. Fiecare grup reprezintă un comitet de angajare cu sarcina de a decide cu 

privire la profilul persoanei pe care ar dori să o angajeze pe acel post și cum ar verifica dacă 

persoanele care aplică pe post îndeplinesc cerințele profilului. 

Trebuie, de asemenea, să decidă care ar fi un salariu potrivit și alte condiții de muncă (program de 

lucru, lucrul în ture, zilele lucrătoare dintr-o săptămână...) 

Participanților li se oferă o listă de posibile criterii (pentru profil) și condiții de muncă, însă nu sunt 

limitați la acestea - pot să adauge propriile caracteristici. Participanții sunt instruiți că pot folosi 

dispozitive mobile pentru a căuta pe Internet, ca ajutor pentru finalizarea sarcinii de lucru.  

Lista profilului poate include: educația (nivelul, tipul), experiența profesională, abilitățile profesionale, 

competențele lingvistice (ce limbi și la ce nivel), permis de conducere, competențe de utilizare a 

computerului, motivația... 

După 20 de minute sunt invitați purtătorii de cuvânt ai grupului să prezinte modul în care a lucrat 

grupul, ce profil al angajatului doresc pentru postul lor, cum vor verifica dacă acei candidați îndeplinesc 

cerințele și pe ce temeiuri vor decide pe cine să angajeze. 

Alți participanți sunt invitați să pună întrebări suplimentare și să ofere sugestii despre cum să fie 

selectat angajatul pentru poziția menționată. Instructorii oferă informații suplimentare despre cerințele 

formale și practicile obișnuite în cadrul procedurilor de încadrare în muncă, referitor la salariile medii 

pentru diferite posturi și reglementările de muncă din țara de relocare. 

După ce au prezentat toate grupurile, instructorul conduce discuția punând întrebări: 

● Pentru ce posturi sunteți calificați și abilitați în prezent? 

● Cum puteți arăta cel mai bine potențialilor angajatori că aveți abilitățile necesare pentru un loc 

de muncă? 

● Dacă nu ați avea abilitățile sau calificările necesare pentru un post, ce ați face? 

Alternativ, grupurilor le pot fi oferite toate exemplele de caz (posturile de muncă). Această opțiune 

permite compararea diferitelor rezultate pe același post de muncă de la diferitele grupuri mici în plen. 

Trebuie alocat timp suplimentar dacă activitatea este implementată în acest fel 

OPȚIUNEA 2. Sunt bun la 

Durată: 20 de minute 

 



 Acest proiect a fost finanțat din Fondul Uniunii Europene pentru Azil, Migrație și Integrare. 

Conținutul acestei comunicări reprezintă exclusiv opiniile autorului și se află sub 

responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia Europeană nu acceptă nicio 

responsabilitate în legătură cu utilizarea ce ar putea fi dată informațiilor pe care le conține 

comunicarea. 
 

Materiale: hârtii, pixuri 

Procedură: 

Instructorul oferă instrucțiuni ca fiecare participant să identifice 2 competențe (la ce sunt buni, ce pot 

face mai bine decât alte lucruri pe care le știu/le pot face) și să aleagă o competență pe care afirmă că 

nu o au (trebuie să mintă că sunt buni la ceva la care nu sunt buni). Pot să le scrie pe hârtie dacă 

doresc. În timpul momentului de împărtășire, nu vor spune care este minciuna, ceilalți ar trebui să 

ghicească. Împărtășirea competențelor ar permite tuturor să reflecteze la o varietate de competențe. 

Împărtășirea „minciunilor” permite reflectarea asupra competențelor pe care vor să le obțină. 

Întrebări pentru discuția finală: 

● Competențele pe care le alegeți sunt primele competențe care v-au venit în minte? 

● În timpul împărtășirii, conștientizați că aveți alte competențe pe care le-au prezentat alții? 

● Dacă da, câte alte competențe ați recunoscut că aveți? 

● De ce ați ales acea competență ca minciună? 

Activitatea 3. Cum să găsești un loc de muncă?  

Durată: 20 de minute 

Materiale: O prezentare în PowerPoint despre serviciul și procedurile din sistemul public de ocupare a 

forței de muncă 

Procedură: 

Instructorii pregătesc o prezentare în PowerPoint a tuturor informațiilor relevante privind sistemul 

public de ocupare a forței de muncă din țara lor, care sunt relevante pentru refugiații relocați. 

Prezentarea în PowerPoint ar trebui să conțină toți pașii necesari pentru găsirea și păstrarea unui loc 

de muncă, drepturile și obligațiile de muncă, precum și unde pot căuta ajutor și pe cine pot contacta 

pentru căutarea unui loc de muncă.  

Activitatea 4: Drepturi și responsabilități la locul de muncă 

Durată: 20 de minute 

Materiale: Cartonașe verzi (ADEVĂRAT) și roșii (FALS) pentru toți participanții 

Procedură: 

OPȚIUNEA 1. 

Participanții primesc un cartonaș verde (ADEVĂRAT) și unul roșu (FALS). Instructorul citește afirmații 

(una câte una) și participanții arată cartonașul verde când cred că afirmația este adevărată sau pe cel 

roșu, când cred că afirmația este falsă. 

● Am nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în mod legal ca persoană căreia îi este 

acordată protecție internațională în [țara]. 

● În [țara] este un lucru obișnuit ca bărbații și femeile să lucreze împreună. 

 

● În [țara] bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. 
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● O persoană în vârstă de 13 ani poate semna un contract de angajare. 

● Nu voi fi plătit pentru timpul petrecut în concediu. 

● Angajatorul nu-mi poate anula contractul de muncă în timp ce sunt în concediu medical. 

● Nu trebuie să-l notific pe angajator în avans dacă vreau să demisionez din funcție. 

● Atunci când semnez contractul de angajare sunt asigurat imediat în sistemul de asigurări 

medicale. 

● Dacă lucrez fără contract de muncă (pe piața neagră) și mă accidentez, statul va acoperi 

costurile tratamentului meu. 

● Serviciul de ocupare a forței de muncă trebuie să-mi găsească un loc de muncă. 

● Dacă sunt discriminat la locul de muncă din cauza culorii, sexului, vârstei, orientării sexuale... 

cea mai bună formă de protecție este să raportez situația poliției. 

● În conformitate cu legislația din [țara] femeile nu pot să poarte eșarfă (hijab) la locul de muncă.  

După fiecare răspuns ADEVĂRAT sau FALS oferit de către participanți, instructorul confirmă 

răspunsul corect și oferă explicații suplimentare despre reglementările privind încadrarea în muncă din 

țara de relocare. 

Adaptări pentru ateliere de lucru on-line: afirmațiile pot fi prezentate ca sondaj pentru participanții cu 

abilități digitale mai avansate sau ca prezentare, la care participanții dau răspunsuri oral sau prin 

reacții sau în căsuța de mesaje.  

OPȚIUNEA 2. 

Materiale: Cartonașe cu drepturi și responsabilități relaționate cu drepturile de muncă  

Instructorii pregătesc cartonașe cu diferite drepturi și responsabilități. Instructorii pregătesc și câteva 

drepturi sau responsabilități „false” (să asculți muzică, să ieși la țigară, să plătești cina șefului). Fiecare 

dintre participanți alege unul și își spune opinia (ce înseamnă, dacă este sau nu un drept/o 

responsabilitate a unui angajat). Instructorii explică mai mult pentru fiecare drept/responsabilitate 

menționat(ă) (de exemplu, concediu medical - când îl putem obține, ce facem atunci când suntem 

bolnavi, cât primim din salariu atunci când suntem în concediu medical...) 

Exemplul 1. Cartonașe cu drepturi și responsabilități 

Drepturi: 

● contract scris,  

● salariu,  

● repaus zilnic,  

● concediu de odihnă plătit,  

● concediu medical plătit,  

● protecția împotriva discriminării,  

● pauză de prânz;  

 

Responsabilități:  

● plata impozitelor,  

 

● punctualitate,  

● să lucreze conform instrucțiunilor,  

● să respecte măsurile de securitate,  
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● să acorde o notificare înainte de a demisiona 

Drepturi „false”: 

● să asculte muzică,  

● să iasă la țigară,  

● să plătească cina șefului, 

● ... 

Reflecție și evaluare:  

- Cu ce vor rămâne participanții în urma acestui atelier de lucru? Care a fost cel mai util lucru? 

- Care a fost lucrul cel mai surprinzător pentru ei în cadrul acestui atelier de lucru? De ce? 

- Ce altceva vor mai dori să afle despre acest subiect? Pe cine cunosc, care le-ar putea fi de 

ajutor? 
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13. Viață socială & relaxare 

Ordinea activităților înlocuită! 

Obiective de învățare: 

- participanții vor avea o idee despre timpul liber structurat și organizat și importanța acestuia în 

integrare și bunăstare (învățarea limbii, rețea socială, etc.) 

- conștientizarea obiceiurilor de viață socială și relaxare din țara de relocare și din comunitatea 

locală 

- participanții vor putea să identifice diferite modalități de petrecere a timpului liber în țara de 

relocare și își vor putea face planuri de relaxare pentru ei înșiși  

- participanții vor putea explora și enumera oportunitățile de viață socială & timp liber din 

comunitatea lor locală  

 

Pregătiri 

Înaintea atelierului de lucru, instructorii trebuie să pregătească informații cu privire la diferite 

oportunități pentru timp liber structurat în comunitatea locală: organizații comunitare, recreaționale și 

cluburi sportive, ateliere de lucru și cluburi artistice/creative, organizații și inițiative de voluntariat, 

grupuri de interes specifice. Instructorii trebuie să fie familiarizați cu cerințele de alăturare la sau 

implicare în astfel de cluburi, organizații și/sau activități, în special dacă există comisioane sau 

contribuții cerute din partea membrilor și cine este eligibil să se alăture. Dacă este posibil, instructorii 

trebuie să achiziționeze fluturași, broșuri și informații de contact pentru participanții care se arată 

interesați. 

Activitatea 1: Beneficiile timpului liber structurat (brainstorming) 

Durată: 20 de minute 

Materiale: Stand și hârtii de flip-chart 

Procedură: 

Instructorii scriu întrebarea „Care sunt beneficiile activităților de petrecere a timpului liber structurate și 

organizate?” pe flip-chart. Instructorul explică ce înseamnă conceptul de timp liber: timp petrecut în 

afara afacerii, muncii, a cătării unui loc de muncă, a sarcinilor domestice și a educației, precum și a 

activităților necesare, precum mâncatul și dormitul; este utilizarea voluntară a timpului liber pentru 

activități în afara rutinei zilnice, în scopul relaxării și/sau delectării. Persoana poate avea activități de 

petrecere a timpului liber pe cont propriu sau împreună cu alți oameni; oamenii se pot alătura în 

grupuri în scopul desfășurării de activități de petrecere a timpului liber. 

Apoi, instructorul explică regulile activității de brainstorming: trebuie să prezinte idei răspunzând la 

întrebare, așa cum le vin ideile în minte - un cuvânt sau propoziții scurte și că fiecare idee este validă; 

scopul este să dea, pe cât posibil, răspunsuri diferite, oricât de neobișnuite par ele inițial. Participanții 

sau instructorii nu vor comenta cu privire la răspunsuri în timpul activității de brainstorming.  

Instructorul participă la un nivel minim, pentru a încuraja participanții să fie creativi și să gândească în 

afara cutiei. Co-instructorul și interpretul notează idei pe flip-chart. 
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Activitatea de brainstorming este finalizată atunci când nu mai apar idei. 

Instructorul grupează ideile apărute în timpul activității de brainstorming, de exemplu: învățare, 

integrare, contribuție, prevenția sentimentelor disfuncționale... 

Instructorul conduce discuția despre timpul liber și beneficiile sale, punând întrebări cum ar fi: 

● Ce faceți de obicei în timpul liber? Cum vă ajută acest lucru? 

● Ce altceva ați mai putea face în timpul liber? Ce ar aduce diferit? 

● Ce oportunități de petrecere a timpului liber există în țara de relocare? Cum să te implici și de 

unde poți afla informații? Cine te poate ajuta? 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: participantul poate fi invitat să prezinte idei în cadrul 

exercițiului de brainstorming în căsuța de mesaje sau pe ecranul partajat (interpretul  trebuie să 

traducă) și discuția poate fi facilitată fie în cadrul sesiunii principale fie în sesiuni separate (cu facilitator 

în fiecare) pentru grupurile mai mari. 

Activitatea 2: Hobby-ul meu - pantomimă 

Durată: 30 de minute 

Materiale: niciunul 

Procedură: 

Instructorul le cere participanților să se gândească la hobby-ul lor - unul pe care obișnuiau să-l practice 

înainte sau pe care încă îl practică sau pe care ar dori să-l încerce. Aceștia trebuie, stând în cerc, să 

facă un pas în față și să-și prezinte non-verbal hobby-ul. Restul participanților ghicesc despre ce 

hobby este vorba. 

După ce toți participanții și-au demonstrat hobby-urile, instructorul începe discuția întrebând 

participanții din cerc (începând cu primul care și-a prezentat hobby-ul): 

● Cum/când ai început să faci asta? 

● Cât timp ai practicat activitatea? Cu cine? 

● De ce este/era acea activitate importantă pentru tine? 

● Ce ai învățat/dezvoltat/îmbunătățit făcând activitatea respectivă? 

● Ce altceva s-a întâmplat, care a fost pozitiv, drept rezultat al practicării acelei activități? 

● Cum ai putea continua cu această activitate? 

Instructorii oferă informații suplimentare despre cum ar fi posibil să continue desfășurarea hobby-ului 

sau să-l îmbunătățească sau să folosească abilitățile deprinse. 

După ce toți participanții au terminat, instructorul îi întreabă, pe rând, ce ar fi în mod special interesant 

pentru ei din ce au auzit de la alții și ce ar vrea să încerce.  

Pont: Este posibil ca participanților mai maturi să le fie greu să-și identifice hobby-urile și instructorii ar 

trebui să păstreze în minte acest lucru și să fie pregătiți să-i ajute, punându-le  
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întrebări suplimentare: ce hobby-uri obișnuiați să aveți înainte? Ce vă place să faceți pentru voi, atunci 

când aveți timp? Care este activitatea voastră preferată pe care vă place să o practicați pentru 

relaxare și delectare, atunci când terminați munca? 

Activitatea 3: Planul meu de acțiune pentru interesele mele personale 

Durată: 60 de minute 

Materiale: Fișa de plan de acțiune pentru interesele personale (Anexa 23), pixuri 

Pregătiri  

Instructorii pregătesc o listă de locuri sau modalități prin care participanții pot accesa diverse activități 

care i-ar putea interesa, care sunt ușor accesibile resortisanților din țări terțe în țara-gazdă, ca un 

ajutor în procesul de identificare și planificare. 

Procedură: 

Participanților le este dată Fișa de plan de acțiune pentru interesele personale. Ei sunt instruiți să scrie 

în această fișă 2 lucruri care îi interesează și pe care doresc să înceapă să le facă în timpul liber. Sunt 

instruiți să elaboreze un plan de acțiune referitor la modul în care să lucreze la acest lucru în 

următoarele 6 luni: de unde să obțină informații, ce să facă mai întâi, dacă sunt costuri implicate, dacă 

trebuie să cunoască limba, cine îi poate ajuta? …. 

Instructorii și interpretul se plimbă prin cameră și ajută participanții cu planurile lor de acțiune. 

Instructorii pregătesc o listă de locuri sau modalități prin care participanții pot accesa diverse activități 

care i-ar putea interesa, care sunt ușor accesibile resortisanților din țări terțe în țara-gazdă, ca un 

ajutor în procesul de identificare și planificare. 

După 20 de minute de lucru, instructorul invită participanții să-și împărtășească planul de acțiune 

pentru interesele personale cu grupul. 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line: sunt necesare două sesiuni. Planul de acțiune pentru 

interesele personale trebuie să fie explicat și trimis participanților ca temă de casă și în sesiunile 

ulterioare sunt discutate planurile de acțiune și participanții sunt susținuți în dezvoltarea lor. 

Pont: facilitatorii sunt sfătuiți să folosească resurse suplimentare, precum Ghidul, baze de date de 

voluntariat, broșuri, pagini web ale diferitelor organizații comunitare, care să se potrivească intereselor 

și nevoilor grupului particular de participanți. 
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14. Gestionarea banilor 

Obiective de învățare: 

- conștientizarea costurilor regulate/recurente de trai  

- înțelegerea elementelor de bază legate de activitățile bancare și plata facturilor  

- participanții vor putea să planifice un buget lunar, făcând diferența între dorințe și nevoi 

- conștientizarea riscurilor relaționate cu neplata facturilor și cheltuieli excesive  

- participanții vor putea să facă planuri de majorare a veniturilor (familiei) lor în viitor   

Pregătiri 

Pentru a se pregăti pentru acest atelier de lucru, instructorii trebuie să învețe despre modalitățile 

obligatorii și obișnuite de transfer de bani și plăți din țara de relocare, plata salariilor, salariul brut și 

net, marjele salariale, impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale, alte impozite (precum TVA) 

și cheltuielile regulate. Instructorii trebuie să fie capabili să explice, în termeni simpli, cum sunt 

colectate impozitele pe care le plătesc oamenii și ce bunuri și servicii publice sunt finanțate din plățile 

colective de impozite. 

Instructorii trebuie să se pregătească prin cunoașterea sumelor de beneficii de asistență socială pe 

care le pot primi persoanele fără alte venituri, sumele venitului minim garantat (dacă există), precum și 

salariul mediu; costurile pentru cheltuielile de bază și cele necesare pentru trai, precum și modalitățile 

de raționalizare a achizițiilor.  

Activitatea 1: Câștiguri și cheltuieli - puncte comune și diferențe 

Durată: 30 de minute 

Materiale: Stand și hârtii de flip-chart, markere 

Procedură: 

Instructorul invită participanții să împărtășească (în grupuri mai mici sau în plen, în funcție de 

dimensiunea grupului) despre bani, câștiguri, impozite și cheltuieli în țara lor de origine (sau în țara din 

care se face relocarea), în mod special despre (pe flip-chart sunt scrise notițe): 

● Cum sunt plătite câștigurile (săptămânal, lunar, în numerar, în cont...)? 

● Aveau cont bancar și card bancar? 

● Care erau cheltuielile lor regulate în țara de origine? 

● Cum plăteau de obicei facturile și alte cheltuieli (în numerar, cu carduri bancare...)? 

● Plăteau impozite și ce fel de impozite? 

După aceea, instructorul prezintă și explică modalitățile obligatorii și obișnuite de transfer de bani și 

plăți din țara de relocare, plata salariilor, salariul brut și net, marjele salariale, impozitul pe venit și 

contribuțiile de asigurări sociale, alte impozite (precum TVA), cheltuielile regulate. Apoi, instructorul 

invită participanții să discute și să împărtășească idei despre: 

● Ce este similar și ce este diferit? 

● Ce știau despre finanțele din țara de relocare și ce este nou pentru ei? 

● Pentru ce cred că sunt folosite impozitele și contribuțiile sociale? 
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Adaptări pentru ateliere de lucru on-line: instructorul face prezentarea referitoare la subiectele 

esențiale ale țării legate de gestionarea banilor și economii, în cadrul sesiunii principale. Acestea sunt 

legate de impozite și contribuții de asigurări sociale, alte impozite (precum TVA), câștiguri, conturi 

bancare, plăți cu cardul bancar, plăți de impozite. Discuția referitoare la similarități și diferențe are loc 

în sesiuni separate sau în sesiunea principală, în funcție de numărul de participanți.  

Activitatea 2: Exercițiu de bugetare lunară 

Durată: 60 de minute 

Materiale: Fișă de descriere a cazului și a venitului (Anexa 24), Listă de cheltuieli (Anexa 25) 

Procedură: 

OPȚIUNEA 1. 

Participanții sunt împărțiți în 3-4 grupuri. Fiecare grup primește o Fișă de descriere a cazului și a 

venitului și o Listă de cheltuieli. 

Instructorul oferă instrucțiuni conform cărora grupurile trebuie să selecteze cheltuieli din listă pe care 

doresc să le includă în bugetul lunar, în funcție de nevoile și venitul descris în Fișa de descriere a 

cazului și a venitului; lângă fiecare cheltuială (articol) trebuie să decidă dacă acea cheltuială este 

necesară (obligatorie) sau este ceva ce și-au dorit, dar care nu reprezintă o necesitate. 

Dacă venitul din Fișa de descriere a cazului și a venitului este declarat a nu fi suficient pentru a 

acoperi cheltuielile de trai, participanții sunt invitați să discute și să propună idei și măsuri practice 

pentru a crea un echilibru. 

După 25 de minute, instructorul aduce participanții înapoi în cerc și invită purtătorii de cuvânt ai 

grupurilor să își prezinte Cazul și venitul și modul în care cheltuielile sunt echilibrate cu veniturile, 

precum și idei despre cum să fie gestionate lipsurile. După ce au prezentat toate grupurile, instructorul 

conduce discuția și ajută cu idei proprii despre: 

● Cum să fie majorat venitul individual/familial? 

● Cum să fie scăzute costurile/să fie raționalizate cheltuielile? 

● Cum să fie prioritizate și să se facă diferențierea între dorințe și nevoi? 

Instructorul oferă idei privind achizițiile/cheltuielile raționale: cumpărarea de bunuri/articole 

neîmpachetate (de exemplu, detergenți, șampon, cereale, condimente...), achiziții în grup, cumpărarea 

articolelor aflate la reduceri, etc. 

OPȚIUNEA 2. 

Materiale: Bani falși tipăriți (sau bani de la jocul Monopoly), Materiale: Listă de cheltuieli 

Instructorii pregătesc și tipăresc cartonașe reprezentând bani sub formă de diferite bancnote (banii din 

jocul Monopoly pot fi folosiți cu succes). Participanții sunt împărțiți în 2 grupuri: 1  grup primește suma 

salariului mediu, iar celălalt suma salariului minim. Sarcina este de a distribui banii pentru diferite 

cheltuieli din Lista de cheltuieli. 
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Dacă suma de bani oferită nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile de trai, participanții sunt 

invitați să discute și să propună idei și măsuri practice pentru a crea un echilibru. 

După 25 de minute, instructorul aduce participanții înapoi în cerc și invită purtătorii de cuvânt ai 

grupurilor să prezinte modul în care au echilibrat cheltuielile cu veniturile, precum și idei despre cum 

să fie gestionate lipsurile. După ce au prezentat toate grupurile, instructorul conduce discuția și ajută 

cu idei proprii despre: 

● Cum să fie majorat venitul individual/familial? 

● Cum să fie scăzute costurile/să fie raționalizate cheltuielile? 

● Cum să fie prioritizate și să se facă diferențierea între dorințe și nevoi? 

Activitatea 3: Barometrul atitudinilor 

Durată: 30 de minute 

Materiale: Markere sau bandă pentru scara de pe podea 

Procedură: 

Participanții sunt rugați să se ridice în picioare. Instructorii desenează/formează o scară pe podea cu 

puncte aflate la distanță egală (cu un market sau o bandă): 

● Dezacord 

● Neutru/nesigur 

● De acord 

Instructorul invită participanții să se poziționeze în cameră în funcție de ce cred despre afirmația pe 

care urmează să o citească instructorul (opțional, afirmațiile pot fi proiectate pe perete/ecran, una câte 

una). 

● Este mai bine pentru familie ca ambii soți să aibă loc de muncă. 

● Banii investiți în asigurare suplimentară de sănătate sunt bine cheltuiți. 

● Este bine să plătești cu carduri de credit, pentru că poți cumpăra lucruri mai scumpe și le poți 

plăti în mai multe rate 

● Copiii trebuie să primească bani de buzunar, ca să învețe cum să-i gestioneze. 

● Fiecare persoană, indiferent de cât de mult câștigă, poate economisi o anumită sumă în fiecare 

lună, pentru viitor. 

● Este mai bine să economisești bani ținându-i într-un loc sigur din casă decât la bancă. 

● Dacă o persoană este nevoită să împrumute bani, este mai bine să evite băncile și să 

împrumute de la persoane fizice care oferă împrumuturi.  

● Ar fi mai bine să nu plătești impozite, dar să ai salarii mai mari.  

După ce participanții se poziționează, instructorul le cere să comenteze cu privire la opțiunea lor. 

Participanților le este permis să-și schimbe poziția dacă sunt convinși de argumentele oferite de alți 

participanți. 

 

Reflecție și evaluare: 

- Ce au aflat participanții în timpul atelierului de lucru? 
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- Cât de pregătiți cred că sunt să acceseze piața muncii și să caute un loc de muncă? 

- De ce altă susținere au nevoie și cine știu ei că poate oferi această susținere? 

Adaptări pentru atelierele de lucru on-line (Activitățile 3 și 4 combinate): participanții sunt rugați să se 

alăture unor sesiuni separate pentru a discuta următoarele: 

- Cum să fie majorat venitul individual/familial? 

- Cum să fie scăzute costurile/să fie raționalizate cheltuielile? 

- Cum să fie prioritizate și să se facă diferențierea între dorințe și nevoi?  

După aceea, este facilitată o discuție în cadrul sesiunii principale, unde participanții sunt rugați să-și 

exprime acordul/dezacordul față de afirmațiile prezentate. Alternativ, afirmațiile pot fi transformate într -

un sondaj anonim, iar rezultatele să fie apoi afișate și folosite pentru discuții. 

  



 Acest proiect a fost finanțat din Fondul Uniunii Europene pentru Azil, Migrație și Integrare. 

Conținutul acestei comunicări reprezintă exclusiv opiniile autorului și se află sub 

responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia Europeană nu acceptă nicio 

responsabilitate în legătură cu utilizarea ce ar putea fi dată informațiilor pe care le conține 

comunicarea.  

15. Revizuire și evaluare 

 

Revizuire și perspectivă 

(Potrivită pentru participanții care au participat la mai mult de 10 module) 

Obiective de învățare: 

- Participanții revizuiesc conținutul învățat prin module 
- Participanții efectuează o auto-evaluare referitoare la cunoștințele și abilitățile dobândite 
- Perspectivă - Participanții leagă cunoștințele dobândite de situația lor personală 
- Participanții evaluează programa  

 
Durată: 120 de minute 

Materiale: Atât de multe hârtii de flip-chart/postere câte module au fost acoperite (Anexa 26), post-it-uri 

în 3 culori diferite (roșu, galben și verde), markere, fișa de lucru „revizuire și perspectivă” (Anexa 27) 

 

Pregătire: 

  

Instructorul pregătește atâtea hârtii de flip-chart câte au fost modulele acoperite. Pe fiecare hârtie, 

scrie titlul unui modul și rezultatele care au fost așteptate. Instructorul prinde toate hârtiile pe perete, 

pentru a permite participanților să aibă o perspectivă generală asupra tuturor subiectelor abordate.  

 

Instrucțiuni: 

  

Pasul 1: 

Instructorul oferă fiecărui participant o fișă de lucru și atât de multe post-it-uri din fiecare culoare 

câte hârtii sunt pe perete, apoi invită participanții să se organizeze în perechi.  Instructorul le spune 

participanților că își vor împărtăși experiențele și amintirile despre modulele la care au participat și 

că vor fi invitați să raporteze afirmațiile celuilalt. Adică, ar trebui să ia notițe referitoare la cuvintele 

cheie pe fișa de lucru. Participanții pot și să scrie comentarii pe post-it-uri înainte de a le prinde pe 

hârtia de flip-chart. 

 

Pasul 2: 

În perechi, participanții ar trebui să treacă pe la toate hârtiile/posterele, oprindu-se la fiecare dintre 

ele pentru a împărtăși ce au învățat în acel modul. Aceștia ar trebui să evalueze mai întâi felul în 

care înțeleg conținutul, marcându-le cu roșu dacă „nu am înțeles deloc”, galben dacă „am înțeles 

destul de bine” și verde „am înțeles”. Apoi, ei trebuie să discute pe scurt în perechea lor și să facă 

schimb de amintiri legate de modul. Fiecare participant trebuie să scrie principalele afirmații ale 

partenerului său în câmpul fișei de lucru dedicate modulului respectiv. Instructorul le spune 

participanților că nu vor returna fișele de lucru; le folosesc doar pentru a-și lua notițe.  

 

 Pasul 3: 

 

 

La sfârșitul „Plimbării de împărtășire” în perechi, instructorul invită participanții să se așeze în plen 

și să înceapă o reflecție prin comentarii referitoare la tendința care este vizibilă din postere. De 

exemplu, sunt mai multe post-it-uri roșii decât verzi, ce înseamnă asta? 



 Acest proiect a fost finanțat din Fondul Uniunii Europene pentru Azil, Migrație și Integrare. 

Conținutul acestei comunicări reprezintă exclusiv opiniile autorului și se află sub 

responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia Europeană nu acceptă nicio 

responsabilitate în legătură cu utilizarea ce ar putea fi dată informațiilor pe care le conține 

comunicarea.  

Pasul 4 

Instructorul și participanții trec apoi la o analiză specifică. În acest scop, instructorul denumește 

modulele pe rând și invită participanții să împărtășească afirmațiile partenerilor lor. Pentru fiecare 

modul, instructorul rezumă învățămintele esențiale (așteptate) și oferă orice informații suplimentare 

pe care le poate avea. Împărtășirea se încheie atunci când grupul a trecut prin toate posterele.  

 

Reflecție prin următoarele întrebări: 

● De ce este important să fie efectuată o auto-evaluare? 

● Există alte conținuturi pe care dori să le abordeze în cadrul programei? Dacă da, care sunt 

acestea? 

● În cazul în care ar dori să recomande instruirea, cum ar descrie-o?  

● Au suficientă încredere în conținut încât să-i ajute pe alții? Își imaginează cum ar fi să fie co-

instructor în acele domenii? Dacă da/nu, de ce? 

● Care este cea mai bună experiență a lor pe parcursul întregii instruiri? 

● În ce situații specifice de viață vor aplica ei cele învățate?  

 

Ponturi pentru instructor: 

● Durata este în conformitate cu numărul de postere (module) pe care trebuie să le 

revizuiască instructorul 

● Dacă este necesar, de exemplu, dacă sunt multe postere de revizuit, instructorul acordă 

o pauză în „plimbarea de împărtășire” 

● Dacă a plănuit să facă acest lucru, instructorul înmânează certificate de participare 

pentru a încheia instruirea într-o manieră plăcută. O a doua opțiune ar fi să ofere 

aleatoriu fiecărui participant un certificat și apoi aceștia să găsească persoana din 

certificatul ce le-a fost înmânat și să le dea certificatul și să se felicite unii pe ceilalți. 

● Instructorul informează participanții cu privire la instruirea curentă și cele proiectate la 

care ar putea participa pentru a se dezvolta în continuare. 

16. Anexe 
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Ce făceau pe când erau 

copii în țara lor de origine 

Ce făceau ca adulți în țara 

lor de origine 

Ce făceau într-o țară în 

care au stat anterior 

Ce speră să realizeze în 

primul an în [țara] 

Ce speră să realizeze după 

cinci ani în [țara]? 
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Anexa 4: Fișa „În țara mea...”  
 

1) Să vorbești cu necunoscuți pe stradă este un lucru obișnuit. 

2) Servirea mesei este un moment de petrecere a timpului în comun. 

3) Este ceva obișnuit să petreci timp cu vecinii tăi;  

4) Majoritatea familiilor au mai mult de 3 copii;  

5) În majoritatea școlilor, copiii poartă uniformă;  

6) Tinerii de peste 25 de ani nu locuiesc cu părinții lor...) 

7) În fiecare zi, copiii merg să joace fotbal după școală sau, în general, practică un sport. 

8) Fetele și băieții se sărută pe stradă. 

9) Oamenii folosesc bicicletele foarte mult. 

10) Tinerii nu ridică vocea la părinții lor. 

11) Copiii nu-și privesc părinții în ochi. 

12) Este posibil să întâlnești oameni de același sex care se țin de mână. 

13) Fetele pot ieși singure noaptea. 

14) Femeile și bărbații își împart sarcinile gospodărești. 

15) Dacă ești religios, respecți toate regulile și practicile prevăzute de religia ta. 
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Anexa 6: Graficul de ajustare culturală 
 
GRAFICUL DE AJUSTARE CULTURALĂ 

 

 

Marcați unde vă aflați în prezent pe grafic prin încercuirea emoticon-ului. 

Anexa 7: FIȘĂ DE INFORMAȚII DESPRE ȘOCUL CULTURAL 

Șocul cultural este sentimentul de nesiguranță, confuzie sau anxietate pe care-l experimentează 

oamenii atunci când vizitează, fac afaceri sau trăiesc într-o societate diferită de a lor. Normele sociale  

    

 

 

 

Luna de miere 

Etapa 

 

Sentimente de 

entuziasm 

și fericire, atunci 

când 

totul este nou 

și încântător și  

bun. Acest lucru se 

întâmplă 

deseori la scurt timp 

de la sosirea într-un 

loc nou. 

 

 

 

Șoc cultural 

Etapa 

 

Sentimente de grijă 

și confuzie pe 

măsură ce 

nou-venitul încearcă 

să 

funcționeze într-un 

loc 

care este diferit și 

nefamiliar. 

 

 

 

Etapa de 

ajustare 

 

Sentimentele se 

așează 

pe măsură ce nou-

venitul 

iese din șocul 

cultural 

și începe să 

se simtă mai 

confortabil 

și mai încrezător în 

noul loc. 

 

 

 

Etapa de 

măiestrie 

 

Un sentiment de 

confort 

cu noua viață și 

cultură, deși 

încă mai există 

perioade dificile 

uneori. 
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pot să difere semnificativ în funcție de țară și regiune. Șocul cultural poate apărea din cauza 

necunoașterii obiceiurilor, a limbii și comportamentului acceptabil de către o persoană. 

Șocul cultural nu este cauzat de un eveniment anume; el rezultă din confruntarea cu modalități diferite 

de a face lucrurile, faptul că nu înțelegi anumite indicii comportamentale, faptul că ți se pun la îndoială 

propriile valori și sentimentul că nu știi regulile. 

Șocul cultural și stresul sunt normale.  
Oricine locuiește într-un spațiu nou le poate experimenta. 
 
Cum să faci față Șocului cultural și Stresului 
Atunci când experimentezi șocul cultural, deseori te simți neajutorat și frustrat trăind într-o țară pe care 

nu o înțelegi. Șocul cultural este normal. Oricine locuiește într-un spațiu nou 

îl poate experimenta. 

Dacă experimentezi șocul cultural, iată câteva dintre sentimentele pe care 
le-ai putea avea: 

• Frustrare, pentru că nu poți face lucruri simple, precum a face cumpărături sau a merge cu 
transportul public. 

• Oboseala în timpul zilei sau incapacitate de a dormi noaptea. 

• Furie sau iritabilitate. 

• Tristețe sau lipsă de interes pentru orice. 

• Deprimare, fără să știi de ce. 

• Lipsă de interes pentru mâncare sau mâncat excesiv... 

Diferite culturi și diferiți oameni gestionează șocul cultural în moduri 
diferite. Poate că deja ți-ai dezvoltat propriile abilități de adaptare, precum: 

• Să mănânci bine, să faci sport și să dormi suficient. 

• Să te întâlnești cu prieteni sau să participi la un eveniment social sau cultural. 

• Să-ți stabilești obiective personale. 

• Să accesezi resurse religioase sau spirituale. 

• Să te bucuri de o activitate preferată sau să asculți muzică cunoscută. 

• Să te alături unor grupuri de oameni din țara ta sau grupul tău etnic. 
 
Care sunt modalitățile de gestionare a Șocului cultural și a stresului? 
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Anexa 8: Chestionar referitor la cultură, norme și valori în țara de relocare 

 

1.    În [țara] să fii punctual nu este atât de important precum este în alte țări; tardivitatea moderată 

este tolerată, chiar așteptată.  

 Răspuns: FALS. În [țara] oamenii tind să fie punctuali, de obicei și se așteaptă ca ceilalți să ajungă 

la timp; a întârzia este privit ca lipsă de respect și nu este tolerat, mai ales la locul de muncă. 

2.    Afacerile politice și viața publică sunt separate de orice religie în Croația. 

Răspuns: ADEVĂRAT. În [țara] statul și religia sunt separate; cu toate acestea, tradițiile și 

obiceiurile din [țara] sunt puternic influențate de Catolicism. De exemplu, multe festivități creștine 

catolice sunt sărbătorite ca sărbători naționale. 

3.    Se așteaptă ca musulmanii să lucreze în zilele de sărbătoare religioasă, întrucât sărbătorile 

musulmane nu sunt recunoscute ca sărbători naționale în [țara].   

Răspuns: FALS. Deși sărbătorile musulmane nu sunt sărbătorite ca sărbători naționale, 

musulmanilor le este permisă o zi liberă cu ocazia Korbanului și Ramadanului. 

4.    Salutul obișnuit al [cetățenilor țării] atunci când se întâlnesc este să se îmbrățișeze și să se 

sărute pe ambii obraji; de obicei, acest lucru este valabil atât pentru femei cât și pentru bărbați. 

Răspuns: FALS. Salutul obișnuit al oamenilor care se întâlnesc pentru prima oară, dar și al 

cunoștințelor și prietenilor, este cu o strângere de mână și contact vizual. Doar rudele și prietenii 

foarte apropiați se îmbrățișează și se sărută, femeile mai des decât bărbații (dacă sunt apropiați, 

bărbații se îmbrățișează și se bat reciproc pe spate) 

5.    În [țara] este o ofensă dacă o persoană respinge invitația unui vecin la o cafea sau la masă.  

Răspuns:  FALS, acest lucru nu este considerat o ofensă, deși majoritatea oamenilor socializează 

cu vecinii lor, în mod special dacă locuiesc în apropiere unui de alții de multă vreme. Să-ți saluți 

vecinul când îl întâlnești este un lucru așteptat, dar să socializezi cu vecinii nu este o normă. 

6.    Dacă suspectezi că vecinul tău își bate soția/partenera, ar trebui să nu te bagi, în trucât 

respectarea intimității altor persoane este o regulă în [țara]. 

Răspuns: FALS. Chiar dacă oamenii au dreptul la intimitate, violența domestică nu este o chestiune 

privată: este o infracțiune gravă și oricine este responsabil să o raporteze poliției.  

7.    Bărbații și femeile care locuiesc împreună, dar sunt necăsătoriți, pot adopta copii, la fel ca un 

cuplu căsătorit. 

Răspuns: ADEVĂRAT. Bărbații și femeile care formează un cuplu și locuiesc împreună au aceleași 

drepturi precum cuplurile căsătorite, inclusiv pe acela de a adopta copii. 

 

8.    Dacă femeile tinere și bărbații încep să iasă împreună (încep o relație), se așteaptă din partea 

lor să se căsătorească. 

Răspuns: FALS. În [țara] este ceva obișnuit ca un cuplu care se îndrăgostește (femei și bărbați sau 

doi bărbați sau două femei) să fie într-o relație: să iasă împreună, să meargă împreună la cinema,  
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la cafenele, să călătorească împreună, să-și cunoască familiile, ÎNSĂ nu este necesar ca ei să se 

căsătorească. Este ceva obișnuit ca o persoană (bărbat și femeie, deopotrivă) să aibă mai mult de 

o relație înainte de a decide să se căsătorească. Unii oameni (atât bărbați cât și femei) decid să nu 

se căsătorească deloc. 

9.    În [țara] este ceva obișnuit ca femeile să lucreze și să contribuie la bugetul familiei, chiar dacă 

soțul câștigă suficient cât să-i susțină pe ea și pe copiii lor.  

Răspuns: ADEVĂRAT. Femeile și bărbații au drepturi și responsabilități egale în cadrul familiei ș i al 

gospodăriei. Atât femeile, cât și bărbații, trebuie să se implice în mod egal în îngrijirea copiilor și în 

gospodărie și este așteptat ca amândoi să lucreze. 

10.  În [țara], este la fel de posibil ca o femeie să fie șef pentru bărbați cât și pentru femei la locul de 

muncă, precum este ca un bărbat să fie șef atât pentru bărbați cât și pentru femei.  

Răspuns: ADEVĂRAT. Bărbații și femeile lucrează împreună în majoritatea locurilor de muncă și au 

drepturi și responsabilități egale. Discriminarea femeilor în muncă nu este permisă, astfel că femeile 

pot avansa și deveni șefi, la fel ca bărbații. 

11.  Este acceptabil să-ți pedepsești uneori copiii fizic dacă aceștia se comportă urât. 

Răspuns: FALS. Pedepsele fizice aplicate copiilor sunt interzise prin lege și sunt tratate ca violență 

împotriva copiilor, chiar dacă unele persoane nu le consideră a fi infracțiuni grave. 

12.  Se așteaptă de la părinții din [țara] să influențeze decizia copiilor lor despre persoana cu care 

ar trebui să se căsătorească. 

Răspuns: FALS. Alegerea unui partener este o decizie privată, individuală și părinților nu li se 

permite să-și forțeze copiii să se căsătorească sau nu cu o anumită persoană, în mod special dacă 

aceștia sunt adulți (au peste 18 ani).  

Notă: adaptați/schimbați întrebările și răspunsurile, ca să se potrivească țării de relocare.  
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DREPTURI Persoană căreia i 

s-a acordat 

protecție 

internațională 

Membru al familiei 

căruia i s-a acordat 

protecție 

internațională  

Cetățean al [țara] 

 

Să solicite reunificarea familiei       

Să lucreze       

Să călătorească liber în [țara]       

Să călătorească în afara [țara], 

fără permisiune 

      

Să voteze       

Locuință finanțată de guvern pe 

o perioadă de... 

      

Asistență medicală de bază       

Consiliere juridică gratuită       

Să solicite beneficii de asistență 

socială 

      

Să înscrie copilul în școala 

generală 

      

Să obțină un document de 

identitate 

      

Să aibă asigurare medicală de 

bază 

      

RESPONSABILITĂȚI Persoană căreia i 

s-a acordat 

protecție 

internațională 

 

Membru al familiei 

căruia i s-a acordat 

protecție 

internațională  

Cetățean al [țara] 

 

Să cunoască și să respecte 

legile din [țara] 
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Să respecte drepturile celorlalți       

Să facă parte dintr-un juriu într-o 

instanță 

      

Să-și întrețină copiii       

Să plătească impozite și 

contribuții sociale 

      

Să protejeze mediul înconjurător       

Să învețe limba locală       

Să participe la viața politică și să 

tragă guvernul la răspundere 

pentru acțiunile acestuia 

      

Să caute un loc de muncă       

 

Notă: adaptați/schimbați lista de drepturi și responsabilități, ca să se potrivească țării de relocare.  
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ASIGURARE MEDICALĂ DE BAZĂ 

 

LOCUINȚE FINANȚATE DE GUVERN 

 

TRANSPORT PUBLIC GRATUIT 

 

CONSILIERE JURIDICĂ GRATUITĂ 

 

TIMP LIBER ȘI RECREERE 

 

ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ 

 

NUMĂR DE IDENTIFICARE PERSONALĂ 

 

 

CONT BANCAR 
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EDUCAȚIE PRIMARĂ 

 

CANTINĂ PUBLICĂ  

 

BENEFICIU DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

BENEFICII PENTRU DEZABILITATE 

 

ALOCAȚIE COPII  

 

PERMIS DE REZIDENȚĂ 

 

PAȘAPORT  

 

SCHIMBAREA LOCULUI DE REZIDENȚĂ 
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PERMIS DE CONDUCERE  

 

VACCINAREA COPIILOR  

 

AJUTOR PENTRU ALIMENTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE  

 

AJUTOR ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

 

RECUNOAȘTEREA DIPLOMEI STRĂINE  

 

CURS DE LIMBĂ  

 

INSTRUIRE VOCAȚIONALĂ PENTRU ADULȚI  

 

Notă: adaptați/schimbați lista, ca să se potrivească țării de relocare.  
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Anexa 12: Lista de instituții/furnizori 
 

STAȚIA DE POLIȚIE (Ministerul de Interne) 

_____________________________________________ 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

_____________________________________________ 

FONDUL PUBLIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

_____________________________________________ 

CENTRUL COMUNITAR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

_____________________________________________ 

BANCA 

_____________________________________________ 

ORGANIZAȚIE A SOCIETĂȚII CIVILE (ONG) 

_____________________________________________ 

SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ 

_____________________________________________ 

FONDUL DE PENSII 

_____________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

_____________________________________________ 

BIROUL ORĂȘENESC/AL MUNICIPALITĂȚII 

_____________________________________________ 

ȘCOALA 

_____________________________________________ 

OFICIUL FISCAL  

_____________________________________________ 

Fiecare titlu ar trebui să fie plasat/scris în partea de sus a unei foi mari de hârtie/hârtii de flip-chart 

Notă: adaptați/schimbați lista, ca să se potrivească țării de relocare.  
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Anexa 13: Fisă de afirmații privind educația 
 
 

1. În [țara] școala este obligatorie pentru copii de la vârsta de 5 ani.  

2. În [țara] fetele nu sunt obligate să meargă la școală după vârsta de 13 ani. 

3. Anul școlar în [țara] începe în luna septembrie. 

4. Grădinița nu este obligatorie pentru copii în [țara]. 

5. Fetele și băieții participă la clase împreună în școlile publice și în majoritatea școlilor private din 

[țara].  

6. Școala publică este gratuită, însă pot exista anumite costuri relaționate cu educația copilului 

vostru. 

7. Școala primară în [țara] durează 9 ani. 

8. Toți copiii trebuie să urmeze ciclul gimnazial în [țara]. 

9. Copiii se pot înscrie la orice școală gimnazială doresc în [țara]. 

10. Persoanele cărora li se acordă protecție internațională nu pot studia în universitățile de stat în 

[țara]. 

11. Copiii care nu vorbesc bine limba [țării] vor urma clase pregătitoare pentru limbă atunci când 

încep școala în [țara].  

12. Atunci când venitul familiei este mic, pentru tinerii adulți este mai important să lucreze decât să 

meargă la școală. 

13. Persoanele cărora li s-a acordat protecție internațională pot să-și continue studiile pe care le-au 

început în alte țări în cadrul universităților și instituțiilor de învățământ superior din [țara].  

14. Nu este așteptat din partea persoanelor adulte de peste 30 de ani să-și continue educația în 

[țara].  

15. Dacă lucrezi, nu poți merge la școală sau urma un program de instruire. 

16. Majoritatea programelor educaționale pentru adulți din [țara] trebuie să fie plătite.  

17. Calificările obținute într-o altă țară pot fi recunoscute oficial în [țara].  

 

*Notă: adaptați/schimbați întrebările și răspunsurile, ca să se potrivească țării de relocare.  
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Anexa 14: Planul individual de învățare 
 

1. Obiectivul meu de învățare este (fiți cât se poate de specific): 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ce pas mic pot face CHIAR ACUM pentru a obține un progres către îndeplinirea acestui obiectiv? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce alți pași va trebui să îndeplinesc pentru a-mi transforma obiectivul în realitate?  
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PASUL 1:  

 

Timpul necesar: 

 

Cine/ce poate ajuta:  

 

PASUL 2:  

 

Timpul necesar: 

 

Cine/ce poate ajuta:  

 

PASUL 3:  

 

Timpul necesar: 

 

Cine/ce poate ajuta:  

 

 

4. Cum voi ști (ce va fi diferit în viața de zi cu zi) atunci când obiectivul meu este atins?  
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Anexa 15: Situații legate de sănătate 
 

Lui Mustafa și familiei sale le este acordată protecție internațională în [….]. Fiica în vârstă de 3 

ani a lui Mustafa, Azhar, ar trebui să înceapă să meargă la grădiniță. Conducerea grădiniței l-a 

sunat pe Mustafa și i-a spus că nu o poate înscrie pe Azhar dacă nu este vaccinată. Azhar a 

făcut câteva vaccinuri la naștere, însă nimic apoi. Ce ar trebui să facă Mustafa și unde trebuie 

să meargă? 

 

Lina (16) a venit în [….] ca să se reunească cu tatăl ei, căruia îi este acordată protecție 

internațională.  Ea l-a ajutat pe tatăl ei în bucătărie și s-a tăiat la deget în timp ce tăia carnea. 

Rana nu este adâncă, însă sângerează destul de mult. Ce ar trebui să facă Lina?  

 

Ameer este solicitant de azil și locuiește în centrul de primire. Are diaree de o săptămână deja. A 

sperat că se va opri, însă acum se simte foarte slăbit și epuizat. Ce ar trebui să facă Ameer? 

 

Soraya este o solicitantă de azil și a primit de curând permis de muncă și a început să lucreze la 

un restaurant. Însă ieri a început să simtă că are febră și în timpul nopții a avut temperatură 

ridicată - peste 39 de grade.  Nu poate merge la serviciu. Ce ar trebui să facă? 

 

Lui Hassan îi este acordată protecție internațională în [….], însă el nu are asigurare 

medicală. Este diabetic și trebuie să ia medicamente regulat, dar medicul care l-a tratat la 

centrul de primire i-a spus că trebuie să-i verifice nivelul glucozei din sânge ca să-i poată da 

tratamentul corect. A primit o hârtie cu tipuri de teste de sânge pe care trebuie să le facă. Ce 

ar trebui să facă Hassan? 
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Odai s-a rănit la picior jucând fotbal. La început, nu l-a durut rău și s-a gândit că-i va trece dacă 

este inactiv o perioadă, însă piciorul a început să i se umfle tot mai mult. Odai este solicitant de azil 

și locuiește în centrul de primire. Ce ar trebui să facă el?  

 

Sawsan are o umflătură pe spate de câțiva ani deja. Atunci când i s-a acordat protecție 

internațională în [….], a mers la un medic ca să o examineze, pentru că era îngrijorată. S-a 

dovedit a fi benign, însă medicul i-a recomandat să o scoată oricum. A primit o hârtie 

pentru operație. Ce trebuie să facă Sawsan și unde trebuie să meargă?  

 

Lui Shirzad îi este acordată protecție internațională în [….], și are asigurare medicală, întrucât este 

angajat. Ocazional, el suferă de dureri de cap - uneori ușoare și alteori destul de puternice, încât 

trebuie să se întindă și să stingă lumina. Ce ar trebui să facă Shirzad și unde trebuie să meargă?  

 

Noureddine a mers în parc cu familia sa în weekend.  Au stat pe pământ. Acasă, a observat 

un punct negru neobișnuit pe piciorul său, piele roșiatică în jurul lui și a avut senzația de 

mâncărime. Trei zile mai târziu, roșeața s-a întins pe o zonă de 10 cm în diametru și a 

început să se umfle. Lui îi este acordată protecție internațională, însă nu are asigurare 

medicală. Ce ar trebui să facă Noureddine? 

 

Malik, fiul în vârstă de 1 an al lui Ibrahim, care tocmai a venit luna trecută împreună cu 

mama sa să se reunească cu Ibrahim în [….], a înghițit din greșeală o bucată ascuțită 

dintr-o jucărie. Părinții sunt îngrijorați că acest lucru ar putea fi periculos pentru bebeluș. 

Ce ar trebui să facă? 

 

Lui Mario îi este acordată protecție internațională în [….]. El a fost întotdeauna relativ 

sănătos, însă recent a început să obosească ușor și să aibă dificultăți în respirație. În 

această dimineață, s-a trezit cu o durere puternică în brațul stâng, senzația că nu poate 

respira și bătăi rapide și neregulate ale inimii. Ce ar trebui să facă Mario? 
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Ali Reza a trecut prin mai multe experiențe traumatizante în țara sa de origine. Acum îi 

este acordată protecție internațională în [….]și s-a mutat într-un apartament finanțat de 

guvern și vrea să înceapă să lucreze. Însă a început să aibă coșmaruri, durer i de cap, 

bătăi puternice și neregulate de inimă și să se simtă anxios și să-i fie teamă să părăsească 

apartamentul de unul singur. Ce ar putea el să facă și unde să meargă?  
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Anexa 17: Scenarii pentru jocuri de rol 

1.      Malek este un tânăr din Siria. Începând de ieri, se simte slăbit și are febră. Și-a măsurat 

temperatura și este 37,6 °C. Îl doare gâtul și are o tuse seacă. Nu are alte simptome. Vrea să facă 

o programare la medicul său. Trebuie să verifice tura medicului său și să-l sune pentru a face o 

programare. Ulterior apelului, face programarea pentru mâine, la ora 11. Atunci când ajunge la 

medic a doua zi, își pune cardul de asigurat pe raftul micuț din fața ușii, pentru a informa asistenta 

că a sosit. A așteptat 10 minute și apoi asistenta l-a chemat în cabinet. Medicul l-a consultat pe 

Malek și i-a spus să se odihnească timp de câteva zile și i-a prescris niște antibiotice și pastile 

pentru gât, pe care le va ridica de la farmacie. 

2.      Nadia este o femeie de vârstă mijlocie din Irak. Astăzi s-a trezit cu o durere ascuțită în 

stomac. Vomită de câteva ore și se simte slăbită. Este îngrijorată și vrea să o vadă medicul ei în 

aceeași zi. A mers la centrul medical și a văzut că sunt 4-5 oameni care așteaptă în fața 

cabinetului medicului. Își pune cardul de asigurat pe raft și așteaptă să vină asistenta să-l ridice. 

Apoi, a așteptat să intre toți pacienții care au venit înaintea ei și aveau o programare și apoi a 

strigat-o asistenta. A intrat și medicul a consultat-o. 

3.      Wajiha se simtă slăbită de 7 zile deja. A mers la medic și medicul vrea să facă o analiză de 

sânge. După consult, asistenta i-a dat lui Wajiha o trimitere către laborator. Trebuie să vină a doua 

zi între orele 7 și 8 la laborator, aflat în același centru medical, însă la etajul al doilea. Vine a doua 

zi și își pune cardul de asigurat pe raft. Atunci când o strigă asistenta, intră și arată trimiterea. Apoi 

se așează pe pat și asistenta îi ia sânge. I se spune să facă o programare la medicul său 

generalist în două zile, când va primi rezultatele analizei. Rezultatele vor fi trimise medicului său 

generalist pe e-mail când ea va reveni. 

4.      Mohamed a mers la consult la medicul său generalist și trebuie să înceapă să ia 

medicamente pentru tensiune și niște vitamine. Medicamentele pentru tensiune sunt acoperite de 

asigurarea medicală, însă vitaminele nu. Rețeta pentru medicamentele pentru tensiune este trimisă 

pe asigurarea sa de sănătate și nu trebuie să fie tipărită. Mohamed vine la farmacie ș i-i arată 

farmacistului cardul de asigurat. Îi spune farmacistului că are nevoie și de vitamine. Farmacistul îi 

dă lui Mohamed medicamentele pentru tensiune, fără alte taxe și-i scrie pe cutie cât de des trebuie 

să le ia. Apoi îi taxează multivitaminele și primește un bon. 
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Anexa 18: Vecinul bun în situații critice 

Grupul 1: Mohammed și copiii lui 

Mohammed și familia sa se mută în noua lor casă. Noii lor vecini au doi câini mari, iar copiilor lui 

Mohammed le este frică de câini, deși aceștia par prietenoși. Copiii lui Mohammed refuză să se joace 

în curtea din spate singuri, din cauza câinilor vecinului, care se joacă și ei deseori în curtea vecină 

îngrădită. 

Luați în calcul următoarele întrebări: 

● Ce poate face Mohammed ca toată lumea să se simtă mai confortabil? 

● Cum ați gestiona această situație, păstrând o relație bună cu vecinii voștri? 

● Ce este important pentru Nahid să țină minte, astfel încât să fie un vecin bun, asigurându-se în 

același timp că familia sa este în siguranță 

 

Grupul 2: Suhaila și familia ei 

Suhaila și soțul ei se mută în casa lor și sunt fericiți să locuiască aproape de verișori de -ai lor. Verișorii 

lor vin des la casa Suhailei și gătesc cu toții și ascultă împreună muzică din țara lor. Într-o zi, 

proprietarul casei în care locuiește Suhaila o sună și-i spune că nu mai poate asculta muzică după ora 

21, pentru că îi deranjează pe vecini. 

Luați în calcul următoarele întrebări: 

● Care este problema în această situație? 

● Ce ar putea face Suhaila și familia sa pentru a fi mai atenți cu vecinii lor? 

● Ce este important să-și amintească Suhaila și soțul ei pentru a fi buni vecini, însă și pentru a se 

simți confortabil și a fi fericiți în noua lor casă? 

 

Grupul 3: Bebelușul lui Awadis 

Awadis se mută în noul său apartament cu soția și bebelușul lor. Vecinul lor, Richard, este prietenos și 

de ajutor. El îi spune lui Awadis cum să găsească locuri de tipul parcurilor și magazinelor în apropierea 

noii lor case. Într-o noapte, bebelușul lui Awadis nu poate dormi pentru că Richard ascultă muzică tare. 

Juan îl place pe Richard și nu vrea să-l deranjeze, pentru că a fost de ajutor familiei sale. Cu toate 

acestea, în noaptea următoare, Richard ascultă din nou muzică tare și bebelușul iar nu poate să 

doarmă. 

● Care este problema în această situație? 

● Ce ar putea face Suhaila și familia sa pentru a fi mai atenți cu vecinii lor? 

● Cum ați gestiona această situație, păstrând o relație bună cu vecinii voștri? 

 

Grupul 4: Bicicleta lui Ahmad 

Ahmad a primit o bicicletă de la un prieten, pe care o leagă de un grilaj în casa scării clădirii sale, 

pentru că apartamentul său este prea mic ca să o țină în interior. Vecinul său l-a  
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avertizat de câteva ori că zona casei scării este spațiu comun și nu ar trebui să-și țină lucrurile 

personale acolo. 

● Care este problema în această situație? 

● Cum ați gestiona această situație, păstrând o relație bună cu vecinii voștri? 
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Anexa 19: Întrebări despre viitoarea mea casă 
 

● Unde aș vrea să locuiesc? Cât de departe ar trebui să fie de serviciu, școală, centrul 

orașului....? 

● Cu cine aș vrea să locuiesc? 

● Cât de mare va fi chiria? 

● Cât de mari sunt facturile: electricitate, utilități, întreținere? 

● Ce mobilă și electrocasnice vreau să aibă casa în care locuiesc? 

● Cum voi găsi o asemenea cazare? 
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Anexa 20: Cine va fi vecinul tău? 

Tu și familia ta locuiți într-un oraș de dimensiuni medii, într-o casă confortabilă, cu două apartamente 

separate. Tu și familia ta locuiți într-unul dintre apartamente, în timp ce al doilea apartament este gol. 

Mai mulți candidați sunt interesați să-l închirieze. Tu și familia ta trebuie să vă alegeți vecinii. Din acest 

motiv, îi cunoașteți într-o zi, pe rând. 

 

Sarcina ta în cadrul grupului de lucru este următoarea: 

1.     Citește profilul tuturor candidaților, pe rând 

2.     Ia o decizie individuală 

3.     Prezintă decizia ta celorlalți participanți din grupul/familia ta 

4.     Discută despre toate deciziile individuale ale membrilor grupului și luați o decizie comună 

5.     Rezumați discuția voastră în tabelul de mai jos. 

Profilurile candidatului (adaptați exemplele ca să fie realiste pentru țara voastră):   

a) Domnul și Doamna Pagatschnig. Cei doi sunt căsătoriți de peste 25 de ani și vin dintr-un mic oraș 

din Carintia. Domnul Pagatschnig lucrează în prezent ca agent de securitate la un centru de 

cumpărături. Doamna Pagatschnig este în căutarea unui loc de muncă. Au doi copii mari. 

b) Serdal, Hasan, Arif și Özdemir: Patru studenți la medicină din Turcia. Au început de curând să 

studieze. S-au cunoscut la facultate și au decis să se mute împreună, într-un apartament comun. 

c) Familia Gazdík sunt un cuplu tânăr cu doi copii mici. Lina, care are 3 ani și fratele său mai mic, care 

are 3 luni. Doamna Gazdík este în concediu de maternitate, iar domnul Gazdík lucrează la o firmă de 

construcții. Familia Gazdík este o familie de rromi. 

d) Doamna Hochmüller și Doamna Sandra Bauer: Doamna Hochmüller are o fiică de 10 ani, Paula. 

Ea o crește pe Paula împreună cu partenera sa, Sandra. Doamna Hochmüller lucrează ca traducător 

și este deseori acasă. Ambele doamne sunt vieneze. 

*Notă: adaptați/schimbați profilurile pentru a se potrivi experienței participanților și/sau pentru a fi 

specifice țării.  

 

Candidații Aspecte 

negative 

Aspecte 

pozitive 

Decizie finală, motive 

pentru această decizie 
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a)  Familia Pagatschnig 
  

  

  

    

b) Serdal, Hasan, Arif și 

Özdemir   

  

  

    

c) Familia Gazdík 
  

  

  

    

d) Doamna Hochmüller 

și Doamna Sandra 

Bauer: 

  

  

  

    

   

Decizia grupului - Numele candidatului ales: ____________________________ 

 

Cele mai importante criterii pentru decizia voastră din cadrul grupului:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________ 

Anexa 21: Afirmații privind drepturile copiilor 
 

1. Dreptul de acces la educație (drept) 

2. Dreptul de protecție împotriva răpirii (drept) 

 

3. Dreptul de a deține un telefon inteligent (nu este un drept) 
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de la școală (nu este un drept) 

5. Dreptul de protecție împotriva muncii periculoase (drept) 

6. Dreptul de a-și alege mesele (nu este un drept) 

7. Dreptul la odihnă, joacă, cultură și artă (drept) 

8. Dreptul de a chiuli de la școală (nu este un drept) 

9. Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (drept) 

10. Dreptul de a țipa la părinți (nu este un drept) 
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Anexa 22: Posturi de muncă 
 

 

Chelner într-un hotel restaurant 

Fișă de post: 

• primirea și servirea clienților  

• preluarea comenzilor clienților și livrarea mâncărurilor și a băuturilor 

• efectuarea de recomandări din meniu, oferirea de răspunsuri la întrebări și de informații 
suplimentare pentru clienții restaurantului 

 
Profilul angajatului și condițiile de muncă: 
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Mecanic auto într-un atelier auto 
 
Fișă de post: 

• verificarea motorului vehiculelor și a componentelor mecanice/electrice pentru a diagnostica 
problemele corect 

• verificarea sistemelor digitale și electronice ale vehiculului pentru reparații, întreținere și 
actualizări 

• desfășurarea de lucrări de întreținere de rutină pentru funcționalitatea și longevitatea 
vehiculului 
 
Profilul angajatului și condiții de muncă: 
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Ajutor de bucătar  

Fișă de post:  
 

• Asigurarea faptului că zonele de pregătire a mâncării sunt curate și igienizate.  

• Spălarea ustensilelor și a vaselor și asigurarea faptului că acestea sunt depozitate corect.  

• Sortarea, depozitarea și distribuirea ingredientelor.  

• Spălarea, curățarea, tocarea, tăierea și gătirea produselor alimentare și ajutor la pregătirea 
salatelor și a deserturilor. 

 
 

Profilul angajatului și condițiile de muncă: 
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Lucrător în depozit 

 
Fișă de post: 

• pregătirea și completarea comenzilor din depozit pentru livrare sau preluare conform orarului 

• tragerea materialelor; ambalarea cutiilor; plasarea de comenzi în zona de livrare. 

• primirea și procesarea produselor din stocul depozitului 

• efectuarea de controale de inventar în depozit și păstrarea standardelor de calitate înalte 
pentru inspecții 
 
Profilul angajatului și condițiile de muncă: 
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Lucrător la spălătorie profesională 
 
Fișă de post:  

• Sortarea rufăriei și tratarea petelor 

• Încărcarea rufelor în mașina de spălat și adăugarea agenților de spălare specifici 

• Preluarea articolelor curate ude și uscarea lor conform indicațiilor 

• Sortarea și împăturirea sau atârnarea articolelor curate și uscate 

• Păstrarea inventarului tuturor produselor de curățare și comunicarea necesarului către 
directorul general 

• Întreținerea întregului echipament de spălătorie și informarea managerului unității cu privire la 

orice întreținere necesară 

Profilul angajatului și condițiile de muncă: 
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Anexa 23: Fișa de plan de acțiune pentru interesele personale 
 

1. Activitate care mă interesează și pe care aș vrea să o desfășor în timpul meu liber: 
 

 

De unde să mă informez? Cui să cer ajutor? 

 

Trebuie să cunosc limba ca să încep această activitate? 

 

Cât de mult costă? Pot să o găsesc gratuit? 

 

Ce pas mic pot face CHIAR ACUM pentru a obține un progres către începerea acestei activități?  

 

Ce alți pași va trebui să îndeplinesc pentru a continua cu această activitate? 

 

Pasul 1:  

 

Când? Cine te poate ajuta? 

 

Pasul 2: 

 

Când? Cine te poate ajuta? 

 

 

2. Activitate suplimentară care mă interesează și pe care aș vrea să o desfășor în timpul meu 
liber: 

 

 

De unde să mă informez? Cui să cer ajutor? 

 

Trebuie să cunosc limba ca să încep această activitate? 
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Cât de mult costă? Pot să o găsesc gratuit? 

 

Ce pas mic pot face CHIAR ACUM pentru a obține un progres către începerea acestei activități?  

 

Ce alți pași va trebui să îndeplinesc pentru a continua cu această activitate? 

 

Pasul 1:  

 

Când? Cine te poate ajuta? 

 

Pasul 2: 

 

Când? Cine te poate ajuta? 
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Anexa 24: Fișă de caz și de descriere a venitului 
 

HASSAN, SOȚIA SA ȘI BEBELUȘUL LOR ÎN VÂRSTĂ DE 7 LUNI. EL ARE 

PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ DE 3 ANI DEJA. SOȚIA SA I S-A ALĂTURAT ACUM 

DOI ANI. HASSAN LUCREAZĂ ȘI CÂȘTIGĂ UN SALARIU MEDIU. 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIE FORMATĂ DIN 5 MEMBRI: MOHAMMED ȘI RAWAA ȘI CEI 3 COPII AI LOR, 

ÎN VÂRSTĂ DE 7, 5 ȘI 2 ANI. ȘOMERI. PRIMESC VENITUL MINIM GARANTAT. LI S-A 

ACORDAT PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ ACUM 5 LUNI. 

 

ZAINAH ȘI FIUL SĂU ÎN VÂRSTĂ DE 16 ANI. EA LUCREAZĂ ȘI CÂȘTIGĂ SALARIUL 

MINIM. BENEFICIAZĂ DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ DE ANUL TRECUT.  

 

YOUSEF ȘI NAJAT ȘI CEI 3 COPII AI LOR: AMEER (24), SUAHILA (19) ȘI IDREES (17). 

EI BENEFICIAZĂ DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ DE 11 LUNI DEJA. YOUSEF ȘI 

NAJAT SUNT ȘOMERI. AMEER ȘI SUHAILA LUCREAZĂ ȘI CÂȘTIGĂ UN SALARIU 

MEDIU. IDREES ESTE ÎN ȘCOALA GENERALĂ.  

 

*Notă: adaptați/schimbați descrierea de caz pentru a se potrivi drepturilor din țara de relocare. 

 
  

 

IBRAHIM, 29 DE ANI. BURLAC. ANGAJAT, CU SALARIU MEDIU. ARE PROTECȚIE 

INTERNAȚIONALĂ DE 2,5 ANI 
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Anexa 25: Listă de cheltuieli 
 

CHELTUIALĂ COST MEDIU N P 

Chirie apartament/casă       

Electricitate       

Apă       

Colectare & eliminare deșeuri       

Țigări        

Cablu TV       

Internet       

Pâine        

Carne        

Lapte        

Fructe        

Legume        

Produse alimentare de bază (sare, 
zahăr, ulei, făinuri...) 

      

Cafea        

Sucuri        

Gustări        

Dulciuri        

Haine        

Încălțăminte        

Băuturi la cafenea        
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Cinema        

Sală de sport       

Cărți        

Telefon mobil (dispozitivul)       

Costuri telefon mobil       

Cosmetice decorative        

Produse de igienă personală 
(săpun, pastă de dinți, deodorant, 
gel de duș, șampon) 

      

Produse de curățare       

Apă îmbuteliată       

Decorațiuni pentru casă       

Educație       

Călătorii       

Transport        

Economii și susținere pentru familia 
ta din străinătate 

      

Altceva?        

N- necesar (nevoie) 

P - preferat (dorință) 
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Anexa 26: Exemplu de hârtii de flip-chart/postere pe care le pregătește instructorul 
 

Modulul 2. Cultură și identitate 

Obiective de învățare:                                              

● înțelegerea a ce constituie cultura:  
caracteristici vizibile și invizibile 

● conștientizarea faptului că anumite caracteristici 
ale culturii sunt mai ușor de schimbat, iar altele 
sunt mai dificil de schimbat și de ce 

● înțelegerea modului în care cultura(ile) 
conturează cine suntem și faptul că identitatea 
este ceva ce se dezvoltă în timp  

 

(Loc pentru post-it-uri) 

 roșu pentru nu am înțeles,  

galben pentru am înțeles destul de 

bine,  

verde pentru am înțeles 

 

 

 

Modulul 7. Sistemul de asistență socială și 

beneficiile sociale 

Obiective de învățare:  

● înțelegerea elementelor de bază ale sistemului 
de asistență socială din țara de relocare, inclusiv 
a cerințelor și criteriilor legale  
 

● conștientizarea drepturilor refugiaților în sistemul 
de asistență socială din țara de relocare 

 
● să fie capabili să lege instituțiile/furnizorii de 

servicii de tipul de beneficiu sau serviciu social 
 

● participanții sunt capabili să gestioneze în mod 
independent proceduri de bază și documentele 
necesare relaționate cu drepturile de asistență 
socială și beneficiile sociale 

(Loc pentru post-it-uri) 

 roșu pentru nu am înțeles,  

galben pentru am înțeles destul de 

bine,  

verde pentru am înțeles 

 

Anexa 27: Revizuire și perspectivă 
 

Revizuire și perspectivă                Numele partenerului meu__________________ 



 Acest proiect a fost finanțat din Fondul Uniunii Europene pentru Azil, Migrație și Integrare. 

Conținutul acestei comunicări reprezintă exclusiv opiniile autorului și se află sub 

responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia Europeană nu acceptă nicio 

responsabilitate în legătură cu utilizarea ce ar putea fi dată informațiilor pe care le conține 

comunicarea. 

Nr. Titlu modul Afirmațiile partenerului meu  

0 Introducere  

1 Bine ați venit în [țara]: speranțe și griji   

2 Cultură și identitate  

3 Diferențe culturale & șoc cultural  

4 Norme sociale și tradiții în țara de 

primire 

 

5 Drepturi și responsabilități  

6 Educație și învățare pe tot parcursul 

vieții 

 

7 Sistemul de asistență socială și 

beneficiile sociale 

 

8 Asistența medicală & serviciile medicale  

9 Locuințe  

10 Viața în comunitate și în cartier  

11 Relații, familie & copii  

12 Angajare & drepturile angajaților   

13 Viață socială & relaxare  

14 Gestionarea banilor   
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