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Refugiații din Ucraina au găsit locuri de
muncă confortabile și colegi primitori în
Chișinău

”

Din cauza războiului din Ucraina, viețile a milioane de persoane s-au
schimbat într-o noapte. Mulți dintre ucraineni au fost forțați să plece din
casele lor, devenind persoane strămutate în interiorul țării sau fugind în
țările vecine în căutarea unui adăpost sigur. Refugiații au lăsat în urma lor
pe cei dragi și și-au pierdut joburile, hobby-urile și toate celelalte
componente ale vieții lor de zi cu zi.
Ana este una dintre refugiații din Mikolaiv care și-a găsit adăpost și un loc
de muncă în Chișinău. Ea activează în sfera IT și, datorită sprijinului UN
Women, are acces la un mediu profesional care îi permite să își continue
activitatea profesională și să interacționeze cu alți specialiști din domeniul
ei. „Inițial, munceam de acasă, dar la un moment dat am realizat că nu mă
simțeam confortabil să mai continui. Aveam nevoie de un mediu liniștit. Am
decis să îmi caut un loc de muncă în Chișinău. Astfel, am ajuns să fac
parte din iHUB. Aici am întâlnit oameni cu inimă mare și foarte primitori.
Toți colegii mei mă susțin și vorbesc doar de bine despre țara mea”, a
menționat Ana.
„La scurt timp după ce am devenit membru al echipei iHUB, mi s-a propus
să beneficiez de proiectul ‘Empowering Women Hubs Networks’. Gestul
m-a impresionat și sunt profund recunoscătoare iHUB și UN Women
pentru această oportunitate. Sunt fericită și mă simt acasă. Am un job
confortabil, precum și comunicare eficientă cu colegii”, a adăugat Ana.
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„Empowering Women Hubs Networks” este un proiect de 10 luni care
contribuie la dezvoltarea economică prin angajarea mai multor fete și
femei în domenii de perspectivă și promovarea egalității de gen și a
consolidării capacităților femeilor prin intermediul tehnologiei informațiilor și
comunicațiilor. Proiectul a fost inițiat de UN Women și este implementat de
SEED Forum cu sprijinul suedez, în parteneriat cu TEKWIL, fiind finanțat
de USAID și Suedia.
Descoperiți întreaga poveste aici.

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este unul dintre Grupurile de Lucru ale structurii de coordonare a refugiaților la nivel de
țară, creat de Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea unei game largi de instituții publice și private, centrale și locale, precum
și a părților interesate în contextul crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este prezidat de
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și PNUD. Mandatul grupului de lucru constă în realizarea unei coordonări între partenerii care
activează în sfera mijloacelor de trai și incluziunii, precum șicompletarea în mod reciproc a activității fiecăruia și permiterea acordării unui
răspuns coerent în conformitate cu mandatul fiecărei organizații. Activitatea întreprinsă de Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de
trai este un prim exemplu al interconexiunii dintre aspectul umanitar și cel de dezvoltare: abordarea nevoilor de răspuns la criză, luând în
același timp în considerare prioritățile de consolidare a rezilienței pe termen mai lung, de care beneficiază refugiații, migranții care se reîntorc și
comunitățile gazdă.

Informații actualizate privind
intervențiile de incluziune și
mijloace de trai ale membrilor
noștri
•

WeWorld a repartizat 3.000 de pungi cu produse
alimentare copiilor refugiați aflați în mun. Chișinău
și r. Criuleni. Toate produsele sunt procurate de
la mici producători autohtoni, astfel fiind sprijinită
economia locală și activitățile de îmbunătățire a
mijloacelor de trai. Produsele sunt sănătoase,
prietenoase copiilor (biscuiți, sucuri de fructe,
etc.) și ușor “identificabile” de către copiii din
Ucraina, acestea fiind similare produselor de
origine ucraineană.

Contacați-ne
Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai se întâlnește în
fiecare miercuri, de la 13:00 la 14:00, ora Chișinăului, pe Zoom:
https://undp.zoom.us/j/83411777112. Meeting ID: 834 1177 7112.
Pentru orice întrebări privind Grupul de lucru, vă rugăm să o
contactați pe doamna Ioana Creitaru la adresa de e-mail
ioana.creitaru@undp.org

•

•

•

Cu sprijinul PNUD și al Suediei în cadrul
proiectului “Consolidarea eficienței și accesului
la justiție în Republica Moldova”, Centrul de
Resurse pentru Tineret „Dacia” a oferit
servicii de cazare și alimentație în or. Soroca
pentru șase refugiați pe durata a 33 zile.
ONG-ul „Clinica juridică” din Comrat a oferit
servicii de asistență juridică către 11 refugiați
aflați în regiunea se Sud a Republicii Moldova.
Activitatea a fost realizată cu sprijinul PNUD și
al Suediei în cadrul proiectului „Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Republica
Moldova”.
WeWorld planifică organizarea în cursul lunii
curente a unei evaluări multi-sectoriale privind
gradul de acordare a protecției, accesul la
educație, mijloacele de trai și coeziunea
socială. Datele vor fi colectate în Criuleni și
Găgăuzia.

Membri
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă din Moldova, Congresul Autorităților Locale din
Moldova, Organizația Națiunilor Unite, PNUD, UNHCR, OHCHR, OIM, PAM,
FAO, UNFPA, UN Women, UNICEF, OMS, OIM, ECHO, Departamentul
Federal al Afacerilor Externe al Elveției, HELVETAS, ACTED, Terre des
Hommes, CLEAR Global, Johanniter, Plan International, WeWorld, People
in Need, Help Age, Medecins Sans Frontieres, His Speed, Caritas Moldova,
Traducători fără frontiere, CWS Global, ICRC Global, ADRA, Keystone
Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Palladium, REACH.

