
Ziua Mondială a Refugiatului 

În data de 20 iunie, reprezentații echipei de proiect au participat la manifestările 

dedicate Zilei Refugiatului, în vederea diseminării informațiilor legate de EU-BELONG și 

stabilirii unor noi parteneriate. Ziua Mondială a Refugiatului este o zi internațională 

desemnată de Organizația Națiunilor Unite pentru a onora toți refugiații de pe glob. În 

fiecare an, pe 20 iunie, se celebrează puterea și curajul milioanelor de oameni care au 

fost nevoiți să fugă din țara lor pentru a scăpa de conflict sau persecuție. Ziua Mondială 

a Refugiatului este o ocazie pentru crește gradul de empatie și înțelegere față de 

refugiați și situația acestora, dar și pentru a recunoaște rezistența de care dau dovadă în 

reconstruirea vieții. 

Ziua Mondială a Refugiatului  atrage atentia asupra drepturilor, nevoilor și 

visurilor refugiaților, contribuind la mobilizarea voinței și resurselor politice, astfel încât 

refugiații să și prospere, nu doar să supraviețuiască. Deși este important să protejăm și 

să îmbunătățim viața refugiaților în fiecare zi, zilele internaționale, cum ar fi Ziua 

Mondială a Refugiatului, ajută la concentrarea atenției globale asupra situației 

persoanelor care fug de conflict sau persecuție. Multe activități desfășurate de Ziua 

Mondială a Refugiaților creează oportunități pentru sprijinirea refugiaților. 

În 2022, la sediul Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil 

Timișoara, au fost organizate o serie de activități dedicate Zilei Mondiale a Refugiatului. 

Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale precum și ai ong-urilor au reafirmat 

sprijinul pentru coagularea eforturilor dedicate identificării unor soluții constructive și 

pe termen lung pentru toți cei au fost forțați să își abandoneze căminul din cauza 

contextului social, politic, economic sau de mediu. De asemenea, au fost organizate 

activități care au implicat migranți beneficiari ai serviciilor centrului și ong-urilor, cu 

degustări de mâncăruri specifice și diverse ateliere interactive. 

Cu acest priej, au fost prezentate obiectivele proiectului EU-BELONG - O abordare 

interculturală a integrării migranților în regiunile Europei și au fost stabilite premisele 

pentru parteneriate extrem de valoroase cu Înaltul Comisariat ONU pentru Migrație și 

cu Organizația Internațională pentru Migrație, în derularea modulelor de formare și a 

elaborării strategiei regionale. 


