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INTRODUCERE
Acest raport prezintă și analizează datele primite de la refugiații sirieni, colectate prin
proiectul LINK IT. LINK IT este administrat de Organizația Internațională pentru Migrație
(OIM), Agenția ONU pentru Migrație și este finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare al Uniunii Europene.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu:
-

Comisia Internațională Catolică de Migrație (ICMC)
Consiliul Britanic pentru Refugiați (RC)
Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiații din România (JRS Romania)
Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. (Caritas Friedland)
Consiliul Portughez pentru Refugiați (Conselho Português para os Refugiados - CPR)

LINK IT are ca principal obiectiv îmbunătățirea procesului de integrare a refugiaților sirieni
relocați din Orientul Mijlociu și Africa de Nord în patru state membre ale UE (Germania,
Portugalia, România și Regatul Unit) prin eficientizarea măsurilor implementate înainte de
transfer și după sosirea acestora în țările gazdă.
Activitățile LINK IT includ: pilotarea unui instrument de evaluare a competențelor refugiaților sirieni înaintea plecării, acordarea de sprijin în funcție de nevoile identificate, organizarea de sesiuni de informare cu autoritățile locale din statele gazdă și facilitarea unui proces
de învățare reciprocă și a schimbului de bune practici între parteneri1.

În perioada de implementare a proiectului LINK-IT (din ianuarie 2018 până în iulie 2019), OIM a
parcurs mai multe etape, inclusiv adaptarea Instrumentului european de stabilire a profilului de
competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a putea fi utilizat în cazul refugiaților sirieni
înainte de relocarea acestora într-unul din statele membre UE implicate în proiect.
Acest proces a inclus:

•	Realizarea unei cercetări și a unui exercițiu de cartografiere a instrumentelor și
inițiativelor existente.

• Realizarea unei analize de nevoi.
• Dezvoltarea și testarea unui chestionar preliminar.
• Realizarea de ateliere de lucru cu personalul OIM din țările de plecare.
• Dezvoltarea conținutului (videoclipuri și prezentare) în limba arabă pentru participanți.
•	Implementarea noului instrument în două faze pentru a permite adaptarea și
îmbunătățirea conținutului acestuia la nevoile identificate.
Instrumentul de evaluare a competențelor înaintea plecării este format dintr-un scurt
chestionar care își propune să colecteze informații referitoare la studiile refugiaților,
experiența în muncă, abilități, competențe digitale și lingvistice, aspirații, dar și alte aspecte
relevante privind sănătatea și îngrijirea.

	Pentru mai multe informații despre LINK IT consultați: https://unitedkingdom.iom.int/what-we-do/integration
	Instrumentul a fost dezvoltat de către Direcția Generală de Ocupare a Forțelor de Muncă, Afaceri
Sociale și Incluziune ca parte a Noii Agende de Competențe pentru Europa: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=1223&intPageId=5019&langId și este disponibil la: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
3
Chestionar elaborat, disponibil la: https://bit.ly/2JdjxuK
1
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Instrumentul digital dezvoltat în completarea celui de evaluare centralizează aceste
informații într-un format accesibil și coerent și generează un Profil de Competențe similar
unui CV, în limbile engleză și arabă (a se vedea Anexa). Fiecare refugiat primește propriul
Profil de Competențe pe care îl poate prezenta atunci când este nevoie, pentru a-i facilita
accesul la piața muncii și integrarea după relocarea în țara gazdă.

OIM a reușit să colecteze, analizeze și prezinte datele colectate prin intermediul
Instrumentului de stabilire a profilului de competențe pentru identificarea tendințelor și
domeniilor care ar putea constitui punctul de plecare al unor proiecte viitoare. Acest raport
prezintă analiza, constatările și recomandările făcute în baza datelor colectate atât în:
Etapa 1 (iunie - septembrie 2018), cât și în Etapa 2 (februarie până în mai 2019) de
pilotare a Instrumentului de stabilire a Profilului de Competențe4. Prelevarea de date din
acest raport acoperă un număr de 1.018 refugiați sirieni care s-au relocat în Germania,
Portugalia și Regatul Unit5.

	Datele colectate sunt raportate în întregime de către persoana în cauză și, în timp ce refugiații
participanți au fost informați și sprijiniți pentru a furniza informații cât mai exacte, OIM sau altă parte
nu a verificat informațiile oferite.
5
Pe durata derulării proiectului, niciun refugiat sirian nu a fost relocat în România din Iordania,
Liban sau Turcia.
4
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SUMAR AL CONCLUZIILOR
Toți refugiații intervievați pentru realizarea profilului competențelor pot fi încadrați în
muncă (de la 18 la 64 ani), majoritatea (64%) având vârste cuprinse între 25 și 44 ani.
Jumătate dintre aceștia (50%) ar dori să găsească un loc de muncă sau să înceapă o
afacere, în timp ce mai mult de o treime (35%) doresc să acumuleze experiență
profesională prin urmarea unor stagii de internship sau de voluntariat. Acesta este un
bun punct de plecare pentru accesul la piața muncii.
Majoritatea celor intervievați (86%) au cel puțin studii primare, și mai mult de o treime
(38%) au studii secundare sau superioare. Aproximativ unul din 10 respondenți (9%) nu au
studii. Distribuția celor din urmă este disproporționat repartizată pe categorii de vârstă și de
gen, cu aproape jumătate (49%) dintre femeile cu vârste cuprinse între 55 și 64 ani care au
declarat că nu au niciun fel de studii, comparativ cu bărbații incluși în aceeași categorie de
vârstă (13%). Doar o cincime (20%) dintre respondenți au declarat că au asupra lor un
certificat care atestă studiile absolvite. Marea majoritate (81%) din rândul celor care au
menționat că ar dori să își găsească un loc de muncă sau să înceapă o afacere nu au asupra
lor un document din care să reiasă studiile absolvite. Acest lucru este un potențial obstacol
în accesarea pieței muncii.
Rezultatele diferă substanțial în funcție de vârstă și gen. De exemplu, bărbații de vârstă
medie ar dori într-o mai mare măsură să se angajeze sau să își deschidă propria afacere
(64% dintre bărbați, comparativ cu 35% dintre femei). Un număr mai mare de femei au
declarat în schimb că doresc să își îmbunătățească competențele lingvistice (91%
comparativ cu 88% dintre bărbați) și să își continue studiile (67% comparativ cu 62% în cazul
bărbaților). În medie, bărbații au competențe digitale și personale mai bune decât femeile.
Cu toate acestea, competențele digitale au fost în medie scăzute, cu excepția
utilizării telefoanelor inteligente (smartphone) care indică un nivel ridicat pentru ambele
genuri (85% femei și 91% bărbați). Competențele digitale au fost în schimb reduse în rândul
persoanelor cu vârste mai înaintate. Aceste diferențe pot fi însă importante în planificarea
strategiilor de integrare.
O majoritate semnificativă din eșantion (90%) a indicat că ar dori să își îmbunătățească
competențele lingvistice. Aproape toți (99%) cunosc limba arabă, iar o treime (33%) au
cunoștințe de limba engleză, cel mai probabil la un nivel de bază, urmate de kurdă (22%)
și turcă (22%). Totuși, majoritatea respondenților nu au menționat că ar avea cunoștințe de
limba engleză și foarte puțini cunosc o altă limbă vorbită în UE (4%). Datele analizate indică
faptul că pentru cei din comunitățile gazdă cunoașterea limbii engleze este cea mai
importantă, în afara limbii vorbite în țara gazdă6. Marea majoritate a celor care doresc să își
îmbunătățească competențele lingvistice indică faptul că sunt conștienți că necunoașterea sau
o cunoaștere limitată a limbii comunității gazdă le limitează accesul pe piața muncii.
În mare, respondenții din eșantion au fost relativ încrezători în abilitățile lor sociale,
reprezentate în chestionare; bărbații au fost în general mai încrezători decât femeile.
Respondenții au avut nivelul cel mai mare de încredere în abilitățile de a-și organiza timpul
personal și sarcinile (88%) și în capacitatea de a lua decizii importante, atât la muncă, cât
și acasă (82%). Rezultatele arată că abilitatea pe care cei mai puțini dintre participanți o
stăpânesc este aceea de a vorbi în public; doar 51% dintre refugiați per total și 43% dintre
femeile din eșantion au menționat că au competențe de a vorbi în public. Acestea sunt date
importante pentru dezvoltarea politicilor și integrarea pe piața forței de muncă - deoarece
multe locuri de muncă implică folosirea abilităților sociale în diverse forme.
6

Evaluarea nevoilor pre-pilot LINK IT, Organizația Internațională pentru Migrație, (2018)
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PREZENTAREA DATELOR
Informații demografice
Figura 1: R
 efugiați participanți, distribuție
după gen

Figura 2: R
 efugiați participanți, distribuție după țara
din care au fost relocați

27%
Liban
49%
Femeie

52%
Turcia

51%
Bărbat

21%
Iordania

Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Eșantionul este constituit din 1.018 refugiați sirieni relocați în Germania, Portugalia și
Regatul Unit, din Iordania, Liban și Turcia, în perioada iunie și septembrie 2018,
respectiv februarie până în mai 2019. Din eșantion:
• 501 (49%) au fost femei și 517 (51%) au fost bărbați
• 218 (21%) au fost relocați din Iordania, 273 (27%) din Liban și 527 (52%) din Turcia.
Tabelul 1 și Figura 3 ilustrează balanța dintre vârstă și gen din eșantion. În mare parte,
aceste statistici se potrivesc cu statisticile globale de azil din EU-287. Clasificarea lor pe
criterii de gen și de vârstă, după cum urmează:
Tabelul 1 R
 efugiații participanți, distribuție după
vârstă și gen
Vârstă

Femei

Bărbați

Total

18-24

17%

17%

17%

25-34

38%

28%

33%

35-44

28%

35%

31%

45-54

10%

14%

12%

55-64

7%

6%

7%

Total

49%

51%

100% 8

Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

7

8

Eurostat, „Statistici de Azil”, 6 decembrie 2018. Disponibile de la:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics.
Numere rotunjite la procentul cel mai apropiat.
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Figura 3: Refugiații participanți, distribuție după vârstă și gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Aspirații
Figura 4 ilustrează aspirațiile selectate din eșantionul refugiaților intervievați. Din datele analizate
reiese că 91% dintre femei și 88% dintre bărbați ar dori să-și îmbunătățească competențele
lingvistice. Femeile au manifestat o dorință mai mare de a începe sau de a continua educația, dar și de
a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă. Rezultatele arată că bărbații înclină mai mult către găsirea unui
loc de muncă sau începerea unei afaceri, fie prin voluntariat, fie prin muncă de caritate sau în sprijinul
comunității.
Figura 4: Aspirațiile refugiaților (% cu răspuns pozitiv)
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Educație și formare
Un total de 91% de bărbați și femei au indicat că au un anumit nivel de educație; 9% din
respondenții care au declarat că nu au urmat nicio formă de educație sunt disproporționat
distribuiți după vârstă și gen, cu 49% dintre femei cu vârsta între 55 și 64 care au menționat
că nu au niciun fel de educație, în comparație cu 13% dintre bărbații din aceeași categorie de
vârstă, așa cum se poate observa mai jos în figura 5:
Figura 5 Nivelul cel mai înalt de educație în funcție de vârstă și gen
Femeie

Bărbat

100%
80%
60%
40%
20%
0%
18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

Nespecificat

Niciuna

Primară

Intermediară

Secundară

Profesional

Institut

Superior

Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Notă: Nivelurile de educație adaptate după cele ale Republicii Arabe Siriene sunt definite în cele ce
urmează:
Primară: Prima etapă a educației de bază este cea obligatorie și durează 6 ani, în mod normal între 6 și 12 ani.
Intermediară: A doua etapă a educației de bază este obligatorie începând din anul 2002 și durează 3 ani, în mod
normal între vârstele de 12 și 15 ani.
Secundară: După terminarea primelor 2 etape de educație, elevii pot alege să își continue studiile încă trei ani, fără să
fie obligați, fie urmând Educația Generală Secundară, fie învățământul Profesional. Acest nivel este urmat între vârstele
de 16 și 18 ani.
Profesională: În contextul dat, educația profesională se referă la cursuri de formare și de dobândire a unor competențe care sunt completate după anii de școală și este înlocuită dacă respondentul a indicat experiența unui institut sau a
unei educații superioare.
Institut: După finalizarea învățământului secundar, cei care doresc să urmeze o educație profesională sau vocațională
se pot înscrie la un institut tehnic sau educațional. De obicei, aceste institute oferă programe cu o durată de 2 ani în
domenii precum: agricultură, industrie, tehnologie, administrare, economie, afaceri, profesorat și turism.
Educația Superioară: După absolvirea educației secundare studenții pot să se înscrie într-un program de studiu în
cadrul unor universități private și de stat, precum și la alte institute superioare. Acestea sunt adaptate modelului
internațional de tipul Diplomă de Licență, Masterat și Doctorat, structura de tip9.

9

Noutăți în Educația Mondială + Analize, „Educația în Siria”, 30 iunie 2019.
Disponibile pe: https://wenr.wes.org/2016/04/education-in-syria
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Doar 2% dintre femei și 7% dintre bărbați cu vârste între 18 și 24 ani declară că nu au urmat
nicio formă de învățământ. Majoritatea respondenților (61%) indică faptul că cel mai înalt nivel
de educație a fost cel primar, intermediar sau secundar.
Figura 6 prezintă respondenții care dețin un certificat educațional. Doar 20% au indicat că aveau
cu ei un certificat care să certifice nivelul studiilor lor. Cei din grupa de vârstă cuprinsă între 25
și 34 de ani au răspuns cel mai frecvent la această întrebare (33%), urmați de cei din grupa de
vârstă între 35 și 44 (30%).
Figura 6: Deținerea unui certificat educațional, distribuția în funcție de vârstă și gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Competențe lingvistice
Figura 7 prezintă cele mai întâlnite limbi vorbite de persoanele din eșantionul analizat. Respondenții au
putut indica multiple niveluri de cunoaștere a limbii.
Aproape toți respondenții au declarat că au competențe de limba arabă (99%). Cea mai cunoscută
limbă, după cea arabă, a fost declarată a fi limba engleză (33%). Doar 39 din 1.018 respondenți (4%)
au declarat că ar cunoaște o altă limbă vorbită în UE, franceza fiind cea mai cunoscută (3%). Dintre cei
care au declarat cunoștințe ale altor limbi decât ale celor vorbite în UE, 22% din eșantion a raportat
un anumit nivel de cunoaștere a limbii kurde, iar 22% au declarat un nivel de cunoaștere a limbii turce.
Figura 7 Cunoștințe de limbă – distribuție în funcție de gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Marea majoritate (91%) dintre cei care au indicat că au cunoștințe de limba engleză aveau un nivel de
bază sau confortabil. Figura 8 ilustrează distribuția de gen și vârstă a celor care au declarat că au
cunoștințe de limba engleză. Femeile cu vârste între 18 și 24 de ani au raportat cel mai ridicat nivel de
cunoaștere (41%), iar femeile între 55 și 64 de ani cel mai scăzut (12%).
Figura 8: Competența de limba engleză, distribuție în funcție de vârstă și gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Abilități sociale
Refugiații din eșantion au fost încrezători în abilitățile prezentate, cu excepția „Vorbitului în
public”; doar jumătate (51%) din eșantion s-a declarat a fi confortabilă cu această abilitate.
În general, femeile au fost mai puțin încrezătoare să răspundă pozitiv la întrebările legate de
abilitățile lor sociale, în special în ceea ce privește „lucrul în echipă”, „rezolvarea problemelor”
și „vorbirea în public”. O descriere completă se poate vedea în Figura 9 de mai jos.

Figura 9: Abilități Sociale (răspuns pozitiv % în funcție de vârstă și gen)
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Figura 9: Abilități sociale (răspuns pozitiv % în funcție de vârstă și gen)
Sprijinirea altora

Abilităţi de comunicare

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

Rezolvarea problemelor

Împrietenire

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bărbat

Femeie

Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Competențe digitale
În mare, refugiații din eșantion au raportat competențe digitale reduse, cu excepția abilității de a utiliza
un telefon inteligent (smartphone) sau o tabletă. Sunt diferențe semnificative între respondenții bărbați
și femei, așa cum se poate observa în Figura 10 de mai jos. La fiecare categorie de calificări,
respondenții bărbați au menționat mai multe abilități pe care le au. În unele cazuri, cum ar fi scrierea de
e-mail-uri și aptitudini de utilizare a computerului, diferența este substanțială. Doar când este vorba de
competențe de utilizare a Microsoft Office sau în realizarea de tabele și grafice, distribuirea între genuri
este mai echilibrată.
Figura 10: Competențe digitale (răspuns pozitiv % în funcție de vârstă și gen)
Utilizare mobilelor smart/tabletei

Competenţe informatice

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

Scrierea de e-mailuri

Găsirea cursului

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

100%
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0%

100%
80%
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40%
20%
0%
Bărbat

Femeie

Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Curs online

Competenţe Microsoft Office

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

Efectuare de tabele

Formatarea documentelor

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Experiență de lucru
Refugiații au indicat nivelul experienței de lucru în diferite domenii, menționând cât timp au
lucrat în domeniul respectiv și ce fel de experiență au dobândit la locul de muncă sau în afara lui.
O mare parte a experienței de lucru este raportată ca „experiență în câmpul muncii”; totuși,
există unele aspecte importante în categoriile „în afara locului de muncă”. Dintre femeile care
au acumulat experiență în afara locului de muncă, 68% au raportat că au experiență în „gătit și
munca în bucătărie”, 18% au declarat experiență în „asistență socială” iar 9% au declarat
experiență în domeniul educațional. Dintre bărbații care au acumulat experiență în afara locului
de muncă, 17% au declarat experiență în „gătit și muncă în bucătărie”, 8% au declarat experiență în „agricultură și munca în fermă” și 8% experiență în „muncă fizică”, 7% în „transport și
logistică” și 7 % în „construcții și reparații”.
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Graficele din Figura 11 ilustrează răspunsurile refugiaților din această secțiune defalcate în funcție
de gen. Grafica demonstrează diferențe de gen, în care bărbații au o reprezentare mai mare în
domeniile care implică muncă fizică, iar femeile în domeniile educațional și îngrijire/asistență
socială. Eșantionul ilustrează o diversitate de experiențe în câmpul muncii, iar bărbații au, în
general, o experiență mai vastă.

Figura 11: Refugiații cu experiență în câmpul muncii în funcție de gen
Locul de muncă – femeie
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.
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Aspecte privind sănătatea și îngrijirea vârstnicilor/ copiilor
Această secțiune cuprinde aspecte legate de sănătate și de îngrijire a persoanelor vârstnice și a copiilor.
Datele din Figura 12 demonstrează că aspectele legate de sănătate necesită o atenție sporită pentru
a facilita accesul la piața muncii sau la educație a refugiaților sirieni relocați. Datele obținute sunt
deliberat limitate și nu există niciun indiciu asupra gravității problemelor de sănătate, sau sprijinului
de care refugiații ar avea nevoie.

Figura 12: Refugiații care raportează probleme de sănătate, în funcție de vârstă și gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

Figura 13 reprezintă respondenții din eșantion care au nevoie de sprijin în îngrijirea copiilor sau a
persoanelor în vârstă pentru a se putea angaja sau pentru a-și continua studiile10. Este evidentă o
diferență în funcție de gen, dar și între grupurile de tineri și vârstnici, cu cei din grupele de
vârstă de la 25 la 34 ani și de la 35 la 44 ani care vor avea nevoie de sprijin. Femeile tinere au
menționat că ar avea nevoie de sprijin într-o măsură mai mare decât bărbații din aceeași
categorie de vârstă (de la 18 la 24 ani și 25 la 34 ani).
Figura 13: R
 efugiații care au nevoie de sprijin în ceea ce privește îngrijirea copiilor sau
40%
vârstnicilor, distribuiți în funcție de vârstă și gen
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Sursă: LINK IT Datele Profilului Competențelor OIM, 2019. Total = 1.018.

10

	Deseori, refugiații sunt relocați cu copii mici, dar și cu rude în vârstă care au nevoie de îngrijire.
Pentru a menține chestionarul cât mai simplu aceste opțiuni au fost combinate într-o singură
întrebare.
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RECOMANDĂRI
Următoarele recomandări se bazează pe concluziile rezultate din analiza profilului de
competențe prezentate în acest raport, precum și din cercetările anterioare realizate de
OIM. Acestea sunt destinate entităților relevante care sprijină refugiații sirieni în procesul
lor de integrare și le pot facilita accesul la piața muncii. Acestea includ: factorii de decizie
politică, ONG-urile, serviciile publice de ocupare a forței de muncă, institutele de formare
profesională și alte părți implicate în procesul de relocare.

Includerea pe piața forței de muncă - parte esențială a
integrării în societate
Accesul la piața forței de muncă trebuie considerat ca un element esențial în procesul
de integrare a refugiaților relocați. Susținerea beneficiarilor pentru a accesa piața muncii
poate începe în etapa premergătoare relocării, prin analizarea competențelor,
domeniilor de interes pentru ei și a nevoilor de dezvoltare; în acest fel cresc șansele
acestora de a-și găsi un loc de muncă mai târziu. Activitățile care pot spori șansele de
angajare într-o perioadă cât mai scurtă de la momentul relocării, cum ar fi realizarea
unui profil al competențelor, pregătirea pentru interviu în vederea angajării, testarea
abilităților pot fi parte a unei abordări graduale, chiar dacă angajarea nu este încă
concretă sau posibilă.
Accesul pe piața muncii și dezvoltarea de aptitudini pot fi parte din planul de integrare de la
începutul procesului de relocare, și nu o componentă separată care ar avea relevanță doar
după soluționarea altor probleme cu care refugiații se confruntă. Așteptările aferente
evaluării competențelor pot fi gestionate prin discuții concrete despre pașii ce trebuie
urmați pentru angajare, nu prin identificarea lor ca fiind un obiectiv îndepărtat, dificil
de atins.
Părțile interesate sunt încurajate să aibă o abordare centrată pe angajare ca parte a
eforturilor lor de relocare, astfel încât aceasta să devină o componentă a asistenței oferite
beneficiarilor în vederea integrării.

Folosirea competențele dobândite
Datele analizate arată că cei intervievați au o mare varietate de competențe, dar și o serie
de lipsuri în anumite domenii. Competențele digitale, de exemplu, se cer într-un număr din
ce în ce mai mare de domenii, iar lipsa acestora poate fi o barieră importantă în accesarea
unui loc de muncă. Vârsta și genul sunt factori semnificativi în acest caz, iar bărbații tineri
din eșantion au cele mai mari șanse de a avea competențe digitale minime necesare.
O scurtă analiză a abilităților profesionale ale eșantionului analizat arată că, deși foarte
puțini refugiați indică faptul că au competențe IT și de programare (3%), unii dintre ei au
competențe didactice (12% experiență profesională, 7% experiență în afara locului de
muncă). Utilizarea acestor abilități într-un curs de formare în domeniul IT pentru cadrele
didactice, care ar putea fi apoi implicați în transmiterea acestor abilități altor refugiați, ar
putea avea mari beneficii. O atenție deosebită ar trebui acordată femeilor și persoanelor
mai în vârstă pentru a răspunde diferenței de vârstă și gen.

11

	Organizația Internațională pentru Migrație, Analiza Datelor Profilului Competențelor colectate în cadrul
Programului de Relocare UE (2018):
https://eea.OIM.int/publications/analysis-skills-profiling-data-collected-within-eu-relocation-programme
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Sprijinirea beneficiarilor în evaluarea și prezentarea
competențelor și experienței lor
În timp ce majoritatea celor din eșantion au avut un anumit nivel de educație (91%),
doar un procent redus (20%) a indicat faptul că dețin un document care demonstrează
calificarea lor educațională. Dintre cei care dețin un document, este puțin probabil ca
acestea să poată fi echivalate ușor în țara gazdă, cel puțin din motive lingvistice.
Acest lucru ar putea fi un obstacol în obținerea unui loc de muncă, mai ales în
domeniile specializate.
Pentru a convinge angajatorii să recruteze oameni competenți, aceste abilități trebuie să
fie potrivite și bine prezentate. Beneficiarii ar trebui să fie sprijiniți pentru a-și identifica și
prezenta competențele sociale și tehnice, chiar dacă nu sunt certificate sau dacă nu au
urmat o educație instituțională. Cheia angajării este oferirea de servicii de consiliere și
instruire pentru identificarea competențelor, pentru a câștiga încredere în sine și pentru a
se prezenta într-o manieră cât mai atractivă pentru angajatori. Serviciile de ocupare a
forței de muncă din țările de relocare au programe de pregătire și consiliere on-line și față
în față pentru a creiona profilul și competențele, precum și pentru a realiza CV-uri care să
poată fi prezentate angajatorilor sau institutelor de formare profesională.
În timp ce, în mare, refugiații din eșantion au raportat un nivel scăzut în competențe
digitale, aceștia au arătat încredere în folosirea unui telefon mobil inteligent (smartphone).
Această abilitate ar putea fi valorificată ca un atu pentru educația ulterioară a refugiaților,
ca un mod de a furniza informații și pentru a deprinde alte competențe care pot fi
dezvoltate.
De exemplu, sunt disponibile multe aplicații pentru învățarea unei alte limbi și educație
digitală; aceasta poate fi o modalitate de a promova educația refugiaților cu un cost minim.

Formularea cerințelor și ofertei într-un limbaj realist și
oferirea de cursuri de limbi străine.
Limba poate fi adesea cea mai mare barieră în accesarea unui loc de muncă. Datele colectate
în acest raport arată că mulți refugiați sirieni relocați nu au competențele lingvistice
necesare integrării în noile comunități gazdă. Doar 33% din eșantion a indicat că deține un
anumit nivel de cunoaștere a limbii engleze, dintre care majoritatea (91%) a declarat că
această competență este doar la nivel de bază și confortabil. Doar 4% dintre respondenți
au menționat că ar cunoaște o altă limbă vorbită în UE. Studiile anterioare realizate în
cadrul proiectului12 au arătat că abilitățile lingvistice sunt de dorit la locul de muncă și
că, deși este un avantaj cunoașterea limbii engleze ca limbă vorbită la nivel internațional,
țările gazdă pentru care engleza nu este prima limbă, preferă deținerea de competențe
lingvistice în limba țării respective. Aceasta înseamnă că refugiații din eșantion vor fi
dezavantajați la locul de muncă și că trebuie să depună un efort suplimentar pentru a se
integra în societate. Cei care au deja o specializare vor trebui să depună un efort pentru a
fi angajați în domeniul lor de activitate care este, cel mai probabil, unul foarte competitiv și
care necesită cunoașterea limbii țării gazdă.

12

Organizația Internațională pentru Migrație, LINK IT evaluarea nevoilor pre-pilot (2018).
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O mare proporție a celor intervievați a indicat că ar dori să urmeze cursuri de învățare a
unei limbi străine. Această dorință poate fi valorificată pentru a facilita integrarea lor în
țara gazdă. Totuși, cu puțin sub 1 din 10 persoane care au menționat că nu au studii și cu
62% cu un nivel de educație sub cel secundar, este important ca atunci când se elaborează
și se implementează programe de instruire lingvistică să fie luate în considerare aceste
persoane.

Prioritizarea nevoilor de sănătate și îngrijirea copiilor /
vârstnicilor și a politicilor de asistență socială
Datele indică faptul că aspectele legate de sănătate și de îngrijirea copiilor/vârstnicilor,
reprezintă o preocupare importantă în rândul refugiaților sirieni, iar anumite grupuri au
nevoie de sprijin mai mult decât altele. Sprijinirea acestora ar trebui să fie o prioritate,
deoarece în acest fel își vor putea continua formarea sau educația necesare pentru
integrarea pe piața forței de muncă. Acest lucru poate, de asemenea, să vină în sprijinul
femeilor cărora le revine în mod tradițional rolul de a se ocupa de sarcinile domestice în
familie. În lipsa unor mecanisme de sprijin, este foarte probabil ca femeile să aibă o rată
mai scăzută de incluziune pe piața muncii și să fie într-o oarecare măsură mai
dezavantajate.
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ANEXA EXEMPLU DE PROFIL AL COMPETENȚELOR
Notă: Profilurile Competențelor sunt prezentate într-un document A4 față-verso, pe o parte
în limba engleză, pe o alta în arabă. Mai jos este un exemplu din partea în limba engleză.

Date Of Birth: 01/01/1980
Gender:
Female
Country Of Birth: Syria

FIRSTNAME LASTNAME

Skills Proﬁle

ASPIRATIONS

Find employment / Start a business
Start or continue higher education
Improve language skil s
Undertake internship, volunteering or unpaid
experience
Undertake charity work

EDUCATION

LANGUAGES

Primary education
Intermediate education
Secondary education
Vocational training

Arabic (Native/Fluent C2)

- Painting

Institute education

- Art / Design 3Certi1cate4

Reading Ability
Writing Ability

Turkish (Advanced C1)

Reading Ability
Writing Ability

English (Basic A1/A2)

SKILLS AND EXPERIENCE

Total experience: more than 5 years' in the orkplace, 5+ years' otsi e the orkplace
5+ years' of experience
5+ years' of experience
5+ years' of experience
TEACHING, EDCATING OR TRAINING: Total experience: 1-5 years' in the orkplace,
Teaching in primary and/or secondary education
1-5 years' of experience
Certi1cate available
Teaching languages
1-5 years' of experience
DESIGN, CREATIE & ARTISAN: Total experience: 5+ years' in the orkplace, 5+ years' otsi e the orkplace
Graphic design/animation
5+ years' of experience
Certi1cate available
Photography
1-5 years' of experience
Product design
5+ years' of experience
Textile industry/fabric design
1-5 years' of experience
Certi1cate available
PREPARING FOOD & KITCHEN WORK:

Cooking food
Preparing food
Cleaning/dishwashing

PERSONAL SKILLS

Working within a group
Public speaking
Decision making at home/work
Time management
Offering support to others in the workplace
Engaging with other cultures
Resolving con2ict/issues between people
Making new friends or contacts easiyl

DIGITAL SKILLS

Using a smartphone/tablet
Using a laptop/computer
Writing emails
Using the internet
Following an online course
Using Microsoft Of1ce software
Designing tables and graphs
Editing, formatting and printing
documents

CONSIDERATIONS

I re&uire childcare or elderly care
considerations
I re&uire speci1c health
considerations

This Skills Profile was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund.
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Notă: Profilurile Competențelor sunt prezentate într-un document A4 față-verso, pe o parte în
limba engleză, pe o alta în arabă. Mai jos se ilustrează un exemplu din partea în limba arabă.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد 01/01/1980 :
أﻧﺛﻰ
اﻟﺟﻧس:
ﺳورﯾﺎ
ﺑﻠد اﻟﻣﯾﻼد:

FIRSTNAME LASTNAME
��� ا���رات

ا��� ��ت

ا������

ا����ت

ا����ر ��� ��� ��ء ��� ���ري

����� أ���
����� �� ��
����� ��� ي
ا���ر�� ا ��

ا������ )����ث أ�� (C2 �����/
ا���رة ��� ا���اءة

/

��ء ا������ ا����� أو ا�����ار ��

���� ���رات ا����
��ء ���ة ��ر���� أو ��� ����� أو ���ة ��� ��� ������
ا���
ا���وع �� ��� ���ي

����� ا����م وأ���ل ا ��

Painting -

����� �

��� ى ا ���

) Art & Design -ا����دة(

ا���رة ��� ا������
ا������ )ا ���م (C1
ا���رة ��� ا���اءة
ا���رة ��� ا������
ا�������� )ا �� ��ن ا������ن (A1/A2

ا ��رات وا����ات

 :اﻟ ﮲ﺤ ﮳ﺮة اﻹﺣ﮳ﻤﺎﻟ ﮵ﺔ :﮲ﺣ ﮳ﺮة أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﮲ﺣﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﮲ﺣﺎرج أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن 5
اﻟطﺑﺦ
ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن 5
إﻋداد اﻟطﻌﺎم
ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن 5
اﻟﺗﻧظﯾف/ﻏﺳﯾل اﻷطﺑﺎق
ا���ر�� أو ا������ أو ا���ر�� :اﻟ ﮲ﺤ ﮳ﺮة اﻹﺣ﮳ﻤﺎﻟ ﮵ﺔ :﮲ﺣ ﮳ﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ  5أﻋﻮام   أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺷﮭﺎدات ﻣﺗوﻓرة
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة
اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ و/أو اﻟﺛﺎﻧوي
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة
ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت

ا������ وا�����ر وا����ل ا������ :اﻟ ﮲ﺤ ﮳ﺮة اﻹﺣ﮳ﻤﺎﻟ ﮵ﺔ :﮲ﺣ ﮳ﺮة أﻛ ﺮ ﻣﻦ  5أﻋﻮام  أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﮲ﺣ ﮳ﺮة أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﮲ﺣﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﮲ﺣﺎرج أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺷﮭﺎدات ﻣﺗوﻓرة
ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات
ﺗﺻﻣﯾم طﺑﺎﻋﻲ/رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة
ﺗﺻوﯾر ﻓوﺗوﻏراﻓﻲ
ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﺷﮭﺎدات ﻣﺗوﻓرة
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ/ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﺳﯾﺞ
ا ��رات ا������
ا���� ��� ������
ا����ث أ��م ا�����
ا���ذ ا���ار �� ا���� ا���ل
إدارة ا����

/

����� ا���� ������ �� ���ن ا����
ا����اط � ا������ت ا���ى
�� ا�����ت ا����ت �� ا���س
����� ��ا��ت ����ة أو ����ت ������

/

ﺳﻧوات
ﺳﻧوات
ﺳﻧوات

ا ��رات ا���� � ���

ا����رات ����

ا����ام ���� ذ�� ���ز ����
ا����ام ا�������� ا����ل وا�������� ا�����
����� ر���� ا����� ا�����و��
ا����ام ا������

����� إ�� ر���� أ���ل أو ر���� ����
����� إ�� ر���� ���� ����

/

/

������ دورة ��� ا������

ا����ام ��ا�� Microsoft Ofﬁce

����� ا���اول وا������ت
إ���ء �����ات و������� و������� و�������

This Skills Profile was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund.
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