RĂSPUNSUL MOLDOVEI PRIVIND CRIZA REFUGIAȚILOR
Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai
Co-prezidat de CANCELARIA DE STAT și PNUD

INCLUZIUNE ȘI
MIJLOACE DE TRAI
REZUMAT #1
13 APRILIE 2022

Locuințe și locuri de muncă temporare
pentru refugiații din Ucraina care vin în
Moldova
Peste 260 de refugiați din Ucraina și-au găsit locuri de muncă în Moldova.
Unii dintre ei continuă să desfășoare activități cu care sunt obișnuiți , în
timp ce alții au trebuit să-și schimbe specializarea. Galina, o refugiată din
Ucraina, locuiește acum în orașul Soroca, în nordul Republicii Moldova,
având o locuință provizorie și un loc de muncă temporar.
În Ucraina, ea a lucrat contabilă timp de șapte ani. În primele zile de
război, Galina și familia ei au trebuit să părăsească Ucraina. Au găsit
refugiu în Soroca, iar cu ajutorul unui ONG local, Galina a obținut
documentele necesare și a fost angajată la o fabrică de confecții din
localitate.
„ Trebuie să îmi câștig existența, iar acum învăț să fac altceva decât eram
obișnuită. Timpul trece mai repede dacă ai o ocupațieși nu stai să aștepți.
Noii mei colegi sunt plini de compasiune, m-au ajutat, mi-au explicat și miau arătat ce trebuie să fac.", menționează Galina. Angajații fabricii spun
că îi apreciază dedicarea și o ajută să obțină performanțe
La fel ca și Galina, zeci de alți refugiați au beneficiat de asistență juridică
pentru aobține acte de identitate, să își găsească un loc de muncă și săși înscriecopiii la școală sau la grădiniță.
De la începutul războiului din Ucraina, peste 400 de refugiați au beneficiat
de asistență juridică și consultații psihologicedin partea Centrului de
Resurse pentru Tineret „DACIA" din Soroca. ONG-ul este membru al
Platformei regionale de dialog pentru acces la justiție, susținută de PNUD
Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.



Faceți clic pe sigla video pentru a afla mai multe !

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este unul dintre grupurile de lucru ale structurii de coordonare a crizei refugiaților la nivel de țară, creată de
Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea instituțiilor publice centrale și locale, companiilor private, precum și a altor părți implicate în gestionarea
crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este co-prezidat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și PNUD. Grupul de
lucru are mandatul de a asigura o abordare coordonată între parteneri pe subiectul mijloacelor de trai și cel al incluziunii, pentru a completa și susține activitățile
desfășurate și a avea un răspuns coerent și complex. Activitatea realizată pe platforma Grupului de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este un exemplu al
legăturii dintre sectorul umanitar și cel de dezvoltare prin abordarea nevoilor de răspuns la criză, luând în considerare prioritățile de consolidare a rezilienței pe
termen mai lung, de care beneficiază refugiații, migranții care se revin acasă și comunitățile gazdă.

Actualizări privind intervențiile
de incluziune și mijloace de trai:
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UN Women
integrează refugiații în activitățile
educaționale și de ocupare a forței de muncă în
domeniul STEM/TIC și oferă acces la programe de preaccelerare/accelerare a afacerilor și a oportunităților de
angajare. Refugiații care locuiesc în regiunea
transnistreană beneficiază de sprijin specific din partea
UN Women, pentru a avea acces la servicii, consiliere,
informații și alte nevoi curente.
Monday.com în parteneriat cu PNUD, a pilotat un
exercițiu de colectare a datelor (sondaj) la punctul de
trecere a frontierei Palanca și a proiectat o platformă
pentru a stoca și analiza datele. În 72 de ore, peste 320
de refugiați s-au înregistrat în cadrul platformei. Datele
pot fi utilizate de Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă și de Biroul pentru Migrație și Azil
pentru acțiuni ulterioare și pentru comunicarea cu
refugiații.
UNDP a lansat un concurs de finanțare pentru soluții
digitale de accesare a serviciilor publice dedicate
refugiaților din Ucraina care au ajuns în Moldova.
Soluțiile selectate vor fi finanțate cu maximum 40.000
de dolari, dar nu mai mult de 50% din valoarea totală a
propunerii.
Prin intermediul Programului de consolidare a încrederii
și a Platformei de cooperare transfrontalieră, finanțate
de UE, PNUD a efectuat o evaluare a necesităților
educaționale și psihologice ale copiilor refugiați. Au fost
desfășurate activități recreative pentru 40 de copii de pe
ambele maluri ale râului Nistru, aflați în centrele de
plasament (profesori, psihologi, animatori) de pe
ambele maluri.
Uniunea Europeană a oferit 100.000 de euro prin
intermediul programului "EU4Moldova: regiuni-cheie",
implementat de PNUD și UNICEF, pentru a sprijini
autoritățile locale din Cahul și Ungheni să răspundă
imediat la nevoile refugiaților din Ucraina care sosesc în
Republica Moldova.
OIM
planifică
dezvoltareași
implementarea
parteneriatelor locale pentru ocuparea forței de muncă
pentru incluziunea refugiaților și a altor grupuri
defavorizate în 4 raioane din Moldova.
FAO intenționează să ofere bani cashrefugiaților și
familiilor gazdă pentru activitățiagricole, inclusiv pentru
a procurasemințe și îngrășăminte. Necesitățile estimate
sunt de circa 3 milioane USD pentru 2022, acest pachet
de finanțare nu a fost încă mobilizat.
ACTED intenționează să angajeze 20 de refugiați
ucraineni care locuiesc la Centrul de plasament
Moldexpo și alte 3 centr din Chișinău pentru sortarea
ajutoarelor aduse la depozitul Moldova Film.

Contactați-ne: Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de
trai se întrunește în ședință în fiecare miercuri, de la 13:00 la
14:00, ora Chișinăului, prin intermediul aplicației Zoom:
https://undp.zoom.us/j/83411777112 ID-ul întâlnirii: 834 1177
7112. Pentru orice întrebări pe care le aveți cu privire la Grupul
de lucru, vă rugăm să o contactați pe doamna Ioana Creitaru la
ioana.creitaru@undp.org.

Ce facem noi?
 Facem posibilă o abordare coordonată între
membrii grupului de lucru și cu alte grupuri de lucru.
 Susținem punerea în aplicare a unor evaluări
coordonate ale nevoilor refugiaților și ale
comunităților gazdă
 Contribuim la identificarea de soluții pentru a
asigura mijloace de trai pentru refugiați prin
incluziune economică, de exemplu prin accesul la
piața muncii, promovarea spiritului antreprenorial și
a oportunităților economice.
 Susținem impactul pozitiv pe care incluziunea îl
poate avea asupra refugiaților și a comunităților
gazdă.
 Ajutăm la crearea parteneriatelor cu sectorul
neguvernamental și cel privat pentru
implementarea intervențiilor.
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