ICAR – Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți
proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România
(1 mai 2014 – 30 aprilie 2016)

Finanțare
Fundația ICAR beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 213.215 euro pentru
proiectul „ICAR- Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți” și are ca partener, în cele 24
de luni de derulare a proiectului, organizația norvegiană RVTS Vest - Resource Centre of
Violence Traumatic Stress and Suicide Prevention Region West din cadrul Helse Bergen HF,
Haukeland University Hospital.
În Norvegia există cinci centre regionale de resurse privind violența, stresul traumatic și
prevenirea suicidului: nord, centru, est, vest și sud.

Despre partenerul de proiect
RVTS Vest acționează ca un centru de resurse, prin derularea de activități de consultanță,
formare, cercetare, networking și crearea unei rețele regionale de profesioniști din diverse
domenii de la nivelul regiunilor Rogaland, Hordaland și Sogn & Fjordane din vestul Norvegiei,
fiind parte din consorțiul național RVTS Norvegia. Centrul are sediul în Bergen și este format
dintr-o echipă de 20 de profesioniști grupați pe trei sectoare tematice: sănătatea refugiaților
și migrație forțată/ traumă, violență și abuz sexual și prevenirea suicidului.
Scopul organizației este să promoveze sănătatea și calitatea vieții grupurilor vulnerabile din
Norvegia (regiunea de vest). RVTS Vest contribuie la creșterea gradului de competență
profesională și calitatea serviciilor oferite prin prelegeri, consultanță, formare, consiliere și
crearea de rețele de-a lungul diferitelor sectoare, profesii și nivele ale adminsitrației publice.
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Rezultate atinse
1 mai 2014 – 28 februarie 2015

•

214 persoane din rândul grupului țintă au primit servicii de sănătate
- 184 de beneficiari de serviciimedicale
- 30 de beneficiari de servicii psihologice

•

446 de consultații de medicină generală și de specialitate

•

207 tratamente și investigații

•
•

•
•

•

-

147 de tratamente medicamentoase, stomatologice, de recuperare
medicală - fizio și kinetoterapie, oftalmologice asigurate prin proiect

-

60 de investigații medicale (analize de laborator, radiografii, ecografii,
electromiografie și osteodensitometrie)

186 de ședințe de consiliere psihologică/ psihoterapie
Set de instrumente pentru cercetarea aplicată (cartografierea nevoilor psihomedicale și sociale, a resurselor și mecanismelor de coping și adaptare ale
unui eșantion de migranți asistați
O metodologie de cercetare elaborată
Tehnici și abordări profesionale noi dobândite de specialiștii români în urma
celor două vizite de studiu efectuate în Norvegia de patru specialiști ai
Fundației ICAR
O cercetare în derulare: începând cu luna octombrie 2014 a fost demarată și
activitatea de colectare a datelor

*** Material prezentat în cadrul proiectului ICAR – Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți,
proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.
Conținul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
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