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 OBIECTIVE 
 

Proiectul REUERHC își propune:   

▪ să susțină integrarea migranților și a refugiaților;  

▪ să le ofere oportunități de instruire;  

▪ să îi ajute să își creeze companii autonome; 

 să le ghideze integrarea culturală, cu ajutorul unor 

diferite produse.  

 
Sumar 
 

● Întâlnirea de proiect; 

● Documentare cu privire la necesitățile 

migranților – IO1; 

 Festival Multicultural la Organizația 

Crossing Borders. 
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 Cea de-a doua întâlnire a fost 

organizată de către Crossing 

Borders, cu susținerea 

coordonatorului, între 23-

24.05.2019.  

 

Activitățile desfășurate au fost 

legate de aceste subiecte:  

▪ Prezentarea unor bune practici 

din Danemarca;  

▪ E-book legat de bune practici;  

▪ Evoluția activităților din proiect; 

▪ Produs intelectual 1;  

▪ Produs intelectual 2;  

▪ Indicatori cu privire la raportul 

financiar;  

▪ Activități de diseminare etc.  

 Produsul intelectual 1 include:  
 
A) Focus-grupuri/interviuri în 
fiecare țară implicată în proiect, 
incluzând migranți și organizații 
care lucrează cu migranții; 

 
B) Rapoarte naționale; 
 
C) Ghidul final (în limbile tuturor 
partenerilor din proiect și în 
limba engleză). 
 
Ghidul este deja disponibil pe 
platformele de diseminare.  

 

 
  



 

 

Festivalul Multicultural Copenhaga 

  

 
Pe parcursul celei de-a doua întâlniri transnaționale, 
Crossing Borders a fost gazda unui festival 
multicultural cu un program divers, prezentatorii 
principali fiind Khalid Wad Albaih – ilustrator 
sudanez și Rita Tisdall – coordonator de proiect la 
ATOS – Alternative la Separare. De asemenea, 
lucrători portuari din Ghana au susținut un Seminar 
Maritim, iar Jules Lloren a prezentat Festivalul 
Culinar al Refugiaților.  
 
Principalele subiecte tratate în cadrul festivalului au 
fost diversitatea și incluziunea, care reprezintă 
pilonii de bază ai Crossing Borders: provenim din 
toate părțile lumii – din medii diferite, din țări 
diferite și din generații diferite. Crossing Borders nu 
spune povestea unei singure persoane – noi creăm 
un spațiu în care vocea fiecăruia să fie auzită, iar o 
poveste să se transforme într-un dialog.  
 
Pe parcursul festivalului, au avut loc următoarele 
activități: 
 
Food for Thought (FFT, Hrană pentru Minte) 
este un eveniment ce are loc în fiecare lună la 
Crossing Borders, fiind prezentat drept exemplu de 
bune practici în lucrul cu migranți și refugiați. FFT 
oferă un cadru antrenant în care persoane ce 
provin din diferite medii își pot împărtăși poveștile 

de viață. Dorim să le oferim posibilitatea oamenilor 
să învețe și să fie inspirați de către experiențele de 
viață ale celorlalți, prin storytelling într-un cadru 
sigur, stimulant și incluziv. Conceptul derivă din 
convingerea că fiecare dintre noi are povești unice 
de viață, care merită împărtășite și din care avem 
multe de învățat. De asemenea, ideea rezonează cu 
formula „Îmi spun povestea, deci exist.” 
 
În data de 23 mai, invitata noastră a fost Rita 
Tisdall, având o vastă experiență ca pedagog și 
susținător al educației pentru elevii cu nevoi 
speciale. Rita este membru al consiliului și 
coordonator de proiect la Alternatives to Separation 
(ATOS – Alternative la Separare), un ONG care 
încearcă să păstreze împreună familiile nepaleze și 
să creeze alternative la sistemul de orfelinate.  
 
Seminar Maritim Ghanez – acest seminar a 
reunit diferite persoane implicate în sectorul 
maritim – în principal, lucrători portuari. Ideea 
centrală a fost explorarea tendințelor actuale, și în 
egală măsură descoperirea unor modalități de 
cooperare pentru a îmbunătăți condițiile de muncă 
ale persoanelor implicate în acest sector.  
 
Pe parcursul festivalului, au avut loc prezentări ale 
unor exemple de bune practici: 
 
Khalid Wad Albaih este un ilustrator sudanez, ale 
cărui imagini puternice, cu încărcătură politică au 
ieșit în evidență în timpul primelor etape ale 
protestelor din cadrul Primăverii Arabe.  
 
Festivalul Culinar al Refugiaților este un alt 
proiect dintre cele prezentate. Conceptul din 
spatele său este că anumite restaurante își 
încredințează bucătăriile unor bucătari refugiați, 
astfel încât ei să poată împărtăși momente 
delicioase și unificatoare cu ceilalți membri ai 
comunității. 

 
  

Acest proiect a fost co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 
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