Activități de voluntariat pentru studenți în cadrul Centrului pentru Studiul
Comparat al Migrație pentru proiectul ''Centrul Român de Cercetare a
Migraţiei (CRCM)''

Centrul pentru Studiul Comparat al Migrație și LADO Cluj caută interni pentru proiectul
''Centrul Român de Cercetare a Migraţiei (CRCM)''. Obiectivul general al proiectului este de a
crea un cadru de documentare și informare şi a unor instrumente de cercetare privind studiul
proceselor de integrare a Beneficiarilor de Protecţie internaţională (BP) şi a Resortisanţilor
Țărilor Terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea ''Centrului Român de Cercetare
a Migraţiei (CRCM)''.
Profililul internilor: studenți la nivel de licență, master sau doctorat.
Activitatea internilor în acest proiect implică asistența pentru: solicitarea și culegerea datelor
de la instituții publice internaționale sau din România; realizare de interviuri / focus grup /
observație participativă cu imigranți, reprezentanți ai unor instituții publice sau ONG-uri;
analiza și interpretarea datelor culese; organizarea de evenimente de diseminare a rezultatelor;
elaborarea unui Index de Integrare a Imigranților în Romania.
Proiectul este derulat de Centrul pentru Studiul Comparta al Migrației (CSCM), Liga Apărării
Dreptului Omului filiala Cluj (LADO Cluj) și Institutul Intercultural Timișoara (IIT), finanțat
de Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare FAMI / 16.01.01.02.
Mai multe informații despre activitatea CSCM puteți afla pe site, www.migrationcenter.ro sau
pe pagina de Facebook www.facebook.com/migrationcenter.ro.
Mai multe informații despre activitatea LADO Cluj puteți afla pe site, www.ladocluj.ro sau pe
pagina de Facebook www.facebook.com/LADO.Cluj.
Perioadă internship: ianuarie - decembrie 2018.
Internii vor primi adeverință de practică pentru activitatea desfășurată și un certificat
care să ateste cunoștințele și abilitățile lor de a culege date, să realizeze interviuri / focus
group, să analizeze și să interpreteze datele culese, să organizeze evenimente de
diseminare, să elaboreze un Index de Integrare a Imigranților în România, dar și alte
cunoștințe și abilități dobândite de-a lungul internship-ului.
Studenții interesați pot trimite un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 10
ianuarie 2018, la adresa de e-mail anatolie.cosciug@fspac.ro

