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Apel pentru Voluntari 

în cadrul proiectului 

CRCMIS – Centrul Român de Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale 

FAMI/ 19.03.01.01 

 

Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației recrutează o echipă de 10 voluntari care va 

fi implicată în proiectul CRCMIS – Centrul Român de Cercetare a Migrației și 

Incluziunii Sociale, etapa I de implementare: ianuarie 2020 – ianuarie 2021. 

Care sunt obiectivele proiectului? 

1. Crearea Centrului Român de Cercetare a Migrației și Integrării Sociale prin formarea 

unei rețele de experți în domeniul integrării imigranților și a unei rețele de voluntari în 

domeniul cercetării.  

2. Dezvoltarea platformei online și a bazei de date, precum și desfășurarea de activități 

de pregătire a personalului din instituțiile publice cu privire la utilizarea platformei. 

3. Elaborarea și desfășurarea unui sondaj de opinie în rândul populației cu privire la 

gradul de acceptare socială, a unui sondaj de opinie în rândul imigranților cu privire la 

gradul de integrare și prin elaborarea de studii pe diverse teme din domeniul migrației.  

4.  Asigurarea vizibilității proiectului prin materiale de informare și două conferințe 

anuale.  

Care sunt sarcinile voluntarului? 

1. Sprijin în vederea menținerii legăturii între instituțiile, experții și toți actorii implicați 

în domeniul migrației, precum și a persoanelor imigrante.  

2. Sprijin în organizarea și buna desfășurare a sesiunilor de instruire a reprezentanților 

instituțiilor publice.  

3. Sprijin în vederea elaborării și desfășurării sondajelor de opinie și a studiilor în 

domeniul migrației.  
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4. Sprijin în organizarea și buna desfășurare a celor două conferințe anuale în domeniul 

migrației.  

5. Sprijin pe partea administrativă de implementare a proiectului.  

Ce vei învăța ca voluntar? 

Vei avea ocazia să înveți multe lucruri despre cum funcționează un proiect de cercetare 

finanțat prin Fondul de Azil, Migrație și Integrare, despre situația din România a refugiaților 

și resortisanților țărilor terțe, despre metode de cercetare în migrație, despre cum funcționează 

instituțiile și organizațiile românești implicate în sprijinul migranților, precum și să intri în 

contact cu diverși actori implicați în acest domeniu.  
 

Care sunt pașii pentru a aplica? 

Pentru a aplica la acest apel, te rugăm să ne trimiți un Curriculum Vitae și o Scrisoare de 

motivație la adresa: ralucadrob@gmail.com, până la data de 27 aprilie 2020.  

Toate aplicațiile vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive, iar rezultatul selecției va fi 

transmis până la data de 30 aprilie 2020.  

 


