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LOKALT este o colaborare între designeri locali contemporani din Amman, Delhi, Bangkok și designeri 
interni IKEA. Este o colecție plină de viață formată din textile și obiecte de ceramică realizate manual, 
în care se întrepătrund tradițiile locale cu meșteșugurile tradiționale, produse de antreprenori sociali 
în Iordania, Thailanda și India.
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Vezi provocări oportunități
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Trebuie să acționăm?
Până în prezent, milioane de oameni au părăsit 
Ucraina de la începutul războiului, la sfârșitul lunii 
februarie. Este cea mai gravă criză a refugiaților 
din Europa de la încheierea celui de-al Doilea 
Război Mondial. Din nefericire, este doar unul 
dintre numeroasele exemple din ultimii ani în 
care milioane de oameni sunt forțați să 
părăsească cel mai important loc din lume pentru 
ei, casa lor și țara lor. În ultimii ani, în multe țări în 
care activează Ingka a fost înregistrată sosirea 
unui număr mare de oameni. Aceștia provin din 
toate colțurile lumii, din regiuni care se confruntă 
cu diverse tipuri de crize.
 
Oamenii vin cu mari speranțe, dorind să aibă 
parte de un nou început – să-și construiască o 
viață nouă pentru ei înșiși și pentru familiile lor. 
Realitatea cu care se confruntă este însă oarecum 
diferită și, în multe țări, integrarea se dovedește 
dificilă. În consecință, Raportul privind riscurile 
globale 2022 al Forumului Economic Mondial 
menționează că migrația involuntară pe scară 
largă se numără printre principalele motive de 
îngrijorare pe termen lung pentru economii și 
societăți. Mesajul este clar: da, trebuie să 
acționăm.

Putem să acționăm? 
Experții sunt de acord că deținerea un loc de 
muncă este esențială pentru reușita integrării. 
Știm din experiență că oamenii sunt extrem de 
motivați să muncească și că au abilități, 
perspective și experiențe care pot fi benefice 
pentru societăți și companii. Aici intervenim noi. 
Suntem convinși că fiecare persoană are un 
talent care ar trebui cultivat și apreciem fiecare 
individ, deoarece abilitățile și competențele sale 

unice contribuie la dezvoltarea și progresul 
companiei și al oamenilor.  
 
Întrucât suntem o companie orientată spre valori, 
egalitatea și incluziunea fac parte din ADN-ul 
nostru. Știm că diversitatea forței de muncă ne 
oferă o mai bună înțelegere a nevoilor clienților 
noștri și că, prin reflectarea diversității 
comunităților locale, ne putem lărgi baza de 
clienți și putem pătrunde pe piețe noi.

Vom acționa? 
Oriunde ne aflăm, contribuim la o comunitate 
care prosperă și se bucură de incluziune prin 
modul în care ne gestionăm afacerea și prin 
intermediul inițiativelor noastre de implicare în 
comunitatea locală, precum transformarea
apartamentelor goale și a centrelor pentru 
refugiați în locuințe. Am început, de asemenea, 
să ne interesăm cu privire la modalitățile în care 
putem extinde integrarea refugiaților dincolo de 
propriile noastre operațiuni, încurajându-ne 
partenerii de afaceri să acționeze și ei. Inițiativa 
noastră „Abilități pentru angajare” a sprijinit deja 
peste 1.400 de refugiați și solicitanți de azil din 24 
de țări pentru a-și îmbunătăți șansele de angajare 
și competențele lingvistice și a-și mări șansele de 
a-și clădi o carieră nouă într-o țară nouă. 

Acum, mai mult decât oricând, este crucial să 
lucrăm împreună, la nivel de companii, societate 
și guverne pentru a sprijini oamenii și a le 
deschide ușile către locuri de muncă, integrare și 
dezvoltare.
Trebuie să acționăm acum, iar lucrând împreună 
putem avea un impact mai puternic.  

Să luăm măsuri împreună.

Jesper Brodin 
Chief Executive 
Officer
Ingka Group

Ulrika Biesert 
Chief Human 
Resources Officer
Ingka Group

Karen Pflug
Chief Sustainability 
Officer
Ingka Group

Să fim alături 
de refugiați

Tolga Öncü
Chief Operating 
Officer
Ingka Group
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DE CE SĂ ACȚIONĂM?
Deoarece se 

întâmplă acum

Indiferent dacă înțelegem sau nu pe deplin motivele 
geopolitice pentru migrația refugiaților, realitatea este că 

refugiații au nevoie de ajutorul nostru acum. Noi îi primim 
cu căldură și le sprijinim integrarea.

Refugiații* sunt oameni nevoiți să-și părăsească 
domiciliul din cauza riscului de persecuție sau a 
războaielor. Majoritatea se angajează în călătorii 
primejdioase și traversări ale mărilor, riscându-și 
viața și sănătatea pentru a încerca să ajungă în 
țări cu economii stabile și sisteme sociale 
funcționale. Unii rămân blocați pe drum, alții nu 
supraviețuiesc călătoriei.

Marile speranțe se lovesc de realitățile dure 
Este de înțeles că refugiații care ajung unde și-au 
propus au mari speranțe și ambiții. Vor să 
găsească un loc de muncă pentru a-și susține 
familiile și a le oferi copiilor educație și șanse 
bune pentru viitor. Pentru cei care sosesc în 
siguranță, călătoria dificilă nu a luat sfârșit. Se 
confruntă cu respingeri frecvente și incertitudini 
înspăimântătoare, neștiind dacă pot rămâne sau 
vor fi nevoiți să se întoarcă la case care, în unele 
cazuri, nu mai există. Situația se complică și mai 
mult din cauza blocajelor în procesarea cererilor 
de azil și asigurarea îngrijirii și cazării. 

 

Un cerc vicios
Aceste circumstanțe fac ca majoritatea 
refugiaților să aibă puține perspective reale 
pentru viitor, cu posibilități reduse sau  
inexistente de a lucra sau de a-și organiza viața. 
Contactul lor cu populația locală este adeseori 
foarte limitat, ceea ce îngreunează învățarea 
limbii și familiarizarea cu cultura locală. Mulți se 
simt dependenți și, în această situație, stima lor 
de sine are de suferit. 

Munca este cheia integrării 
Specialiștii spun că angajarea este esențială 
pentru integrarea reușită și pe termen lung în 
țara gazdă. Aceasta trebuie să aibă loc aici și 
acum, nu doar când condițiile sunt ideale, adică 
după ce refugiații au învățat limba locală sau 
atunci când populația este unită în jurul nevoii de 
integrare. În cele din urmă, este foarte simplu: cu 
cât integrarea este mai bună, cu atât există mai 
puține tensiuni în societate. 

Deși munca este esențială, unele țări nu
le permit refugiaților și solicitanților de azil să 
muncească legal, iar deseori refugiații nu dispun 
de abilitățile necesare pentru a fi angajați într-o 
țară nouă. Aici îi pot ajuta Ingka și alți angajatori.

* Definiția juridică internațională a refugiatului potrivit Convenției din 1951: refugiatul este o persoană care „în urma 
unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social 
sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are”.
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Pentru că este benefic pentru afaceri și 
societate

În plus, să ajuți oamenii atunci 
când le este greu, este alegerea corectă.

Companiile au o oportunitate
Angajarea este esențială pentru integrarea
reușită și pe termen lung. Știm că refugiații
nu-și doresc să primească nimic pe gratis. Vor să 
lucreze, să contribuie și să-și construiască o viață 
nouă pentru ei și familiile lor. Împreună cu alte 
părți interesate, companiile pot juca un rol 
important în a ajuta refugiații să-și construiască 
o viață sigură într-o nouă casă, aducându-și pe 
deplin contribuția la comunitatea și economia 
locală. 

 
Credem că firmele au, de asemenea, 
oportunitatea de a contribui la schimbarea 
discursului în privința refugiaților și de a oferi un 
exemplu, demonstrând că integrarea refugiaților 
este benefică atât pentru afaceri, cât și pentru 
societate. 

Refugiații contribuie la o economie mai 
puternică 
Aceștia acoperă nevoile de forță de muncă și 
contracarează tendințele demografice de 
îmbătrânire. Studiile arată că beneficiile 
economice pe termen lung ale primirii de 
refugiați depășesc costurile inițiale. Studiile mai 
arată și că, la scurt timp după o creștere bruscă 
a migrației, puterea și sustenabilitatea globală a 
economiei țării respective se îmbunătățesc, iar 
șomajul scade.

Refugiații aduc perspective și experiențe
diverse
Conform Harvard Business Review, 
diversitatea face posibilă inovarea și 
determină dezvoltarea pieței. Studiile arată că 
o cultură a diversității și incluziunii oferă 
companiilor un avantaj concurențial față de 
alte companii și că firmele în care este 
prezentă diversitatea au în general 
performanțe financiare mai bune.

Refugiații aduc talent și abilități
Sunt înzestrați, prin natura lor, cu reziliență și 
adaptabilitate. Refugiații tind, de asemenea, să 
rămână la același angajator mai mult timp, 
contribuind pozitiv la cotele mai ridicate de 
retenție a angajaților. 
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Vezi ideea ta despre mine Mă vezi
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CUM SĂ CREĂM  
UN PLAN
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O abordare în șapte pași

Acest set de instrumente parcurge procesul în 7 pași pe 
care l-am utilizat la Ingka pentru a elabora o inițiativă. 

Implicarea angajaților

1. Înțelegerea propriei comunități

4. Lansarea

5. Urmărirea și măsurarea rezultatelor
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2. Evaluarea la nivel intern

3. Conceperea inițiativei4. Lansarea

6. Evaluarea și îmbunătățirea 7. Schimbarea discursului 
în ceea ce privește refugiații
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1. Înțelegerea  
propriei comunități

Mai întâi, trebuie să înțelegi  
comunitatea locală: refugiații ca 

nou-veniți, localnicii, organizațiile deja 
implicate și cadrul juridic. Trebuie să 
identifici nevoile comunității locale și 

dificultățile sau temerile la nivel social, 
precum și inițiativele și oportunitățile 

existente.
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Situația refugiaților 
Cine sunt, de unde vin și care este trecutul lor, 
experiența și moștenirea lor culturală? Care este 
situația lor profesională? Ce resurse sunt 
disponibile în țară, regiune sau oraș? Biroul 
Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (UNHCR) a identificat următoarele 
dificultăți legate de locul de muncă pentru 
refugiați: 

•  Limba 
 Cel mai mare obstacol inițial este limba. Mulți 

refugiați nu cunosc limbile locale, iar în cazurile 
în care sunt oferite cursuri de limbă, acestea 
includ în general doar elementele de bază. 

•  Diplomele, titlurile academice și referințele 
 Mulți refugiați nu-și pot găsi de lucru deoarece 

nu au certificările sau documentele 
corespunzătoare. În unele dintre țările de 
origine ale refugiaților este posibil să nu fie 
necesar training special, în funcție de ceea ce 
implică locul de muncă. Există, de asemenea, 
mulți refugiați care au calificări înalte și au 
absolvit un ciclu de studii, un curs de training 
sau un stagiu de ucenicie. Cu toate acestea, 
majoritatea diplomelor nu sunt recunoscute în 
țara gazdă și nu sunt luate în considerare. De 
asemenea, bunurile personale ale multor 
refugiați au fost fie lăsate acasă, fie pierdute 
sau distruse.  
Aceasta înseamnă că în multe cazuri 
certificările și documentele necesare pentru o 
candidatură de succes la un post nu mai există. 

•  Restricțiile legate de timp 
 Refugiații au nevoie să-și reconstruiască viața 

într-o țară nouă. Acest lucru necesită timp și 
poate însemna participarea la cursuri de limbă 
sau la alte cursuri, așa că mulți dintre refugiați 
nu-și pot lua angajamentul de a urma un 
training sau de a se angaja cu normă întreagă 
înainte de a se acomoda complet.

• Temerile
 Adeseori, prejudecățile inconștiente despre 

trecutul oamenilor și despre diferențele 
personale au un rol crucial în modul în care 
sunt percepuți refugiații. 

Situația din comunitate
Care este nivelul integrării refugiaților în 
comunitate? Cum sunt percepuți refugiații? Care 
sunt dificultățile generale de ordin social ale 
comunității locale? Există alte grupuri de 
persoane în cadrul comunității care se confruntă 
cu sărăcie și inegalitate, șomaj sau alte dificultăți? 
Înțelegerea deplină a acestor aspecte este foarte 
importantă pentru construirea unei strategii 
echilibrate de implicare a comunității, care să 
maximizeze impactul pozitiv. 

Părțile interesate la nivel local 
Care sunt părțile interesate la nivel local cu care 
poți colabora? Printre acestea se pot număra 
organizații neguvernamentale, întreprinderi 
sociale, autorități locale și naționale sau alte 
companii. Există exemple locale de inițiative de 
integrare a refugiaților din care poți învăța sau cu 
care te poți alia? Contactează autoritățile locale 
competente pentru a le informa despre planurile 
tale. Adeseori, birourile de migrație și 
organizațiile conexe responsabile de integrarea 
refugiaților la locul de muncă manifestă mult 
interes. Acestea susțin dobândirea independenței 
de către refugiați și oferă cu plăcere informații și 
sprijin. Este important ca autoritățile sau 
partenerii să preselecteze candidații. Trebuie să 
aloci suficient timp pentru identificarea birourilor 
și organizațiilor relevante de al căror ajutor vei 
avea nevoie. Tent Partnership și UNHCR (Agenția 
pentru refugiați) sunt parteneri excelenți.

Situația juridică 
Care sunt principalele considerente juridice 
pentru angajarea de refugiați? Există inițiative 
guvernamentale curente care sprijină integrarea 
refugiaților?

În unele țări, solicitanții de azil și chiar refugiații 
recunoscuți nu au drept de muncă. În astfel de 
cazuri, principala/singura noastră acțiune ar fi să 
susținem modificarea acestor limitări.
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2. Evaluarea la nivel intern

O inițiativă reușită trebuie să 
îndeplinească anumite cerințe. Există  
o nevoie recunoscută de acțiune și o 

disponibilitate și suficiente  
resurse pentru a duce la îndeplinire 

inițiativa?



Potrivit UNHCR, angajatorii menționează 
următoarele motive pentru refuzul de  
a angaja refugiați: 

•  Incertitudinea cu privire la situația juridică 
legată de dreptul refugiaților de a munci

•  Incertitudinea privind calificările 
și abilitățile acestora 

•  Îngrijorarea cu privire la posibila performanță 
slabă și productivitate redusă din cauza lipsei 
competențelor lingvistice 

•  Teama de discriminare la locul de muncă și 
incertitudinea legată de acceptarea și 
incluziunea refugiaților 

•  Teama de a primi critici din partea publicului 
larg din cauza angajării de refugiați sau 
solicitanți de azil 

Organizația ta este implicată? 
Este nevoie de oameni pentru ca inițiativa să 
aibă succes și să fie sustenabilă. Analizează 
părțile interesate la nivel intern și stabilește cine 
trebuie implicat și în ce stadiu. Stabilește clar 
rolurile și responsabilitățile, atât la nivel național 
(biroul de servicii), cât și la nivel de unitate. 
Pentru început, conducerea la nivel de țară și 
unitate trebuie să fie implicată și determinată. Ai 
nevoie de oameni în funcții cheie din companie 
care să susțină ideea, să promoveze activ 
proiectul și să convingă colegii. Este foarte 
important să creezi o mișcare de 
conștientizare în rândul tuturor angajaților și să 
ai un plan de comunicare. Explică deschis de ce 
vrei să faci asta, cum o vei face și cum se 
încadrează această inițiativă în planurile de 
diversitate și angajamentul la nivelul comunității 
locale. Fii transparent.

Cât vrei să investești? 
Pe lângă implicarea oamenilor, un proiect reușit 
necesită resurse și timp. Astfel, ai nevoie să 
asiguri un buget pentru proiect. Bugetul 
necesar poate varia în funcție de diverse 

aspecte. Atunci când faci estimarea inițială, 
gândește-te la următoarele: 

•  Durata inițiativei (de obicei, între trei  
și șase luni pe an, pe o perioadă de trei ani) 

•  Numărul de participanți din fiecare rundă 
•  Salarii (cu cât îi vei plăti pe participanții la 

inițiativă) 
•  Training/îndrumare/instruire suplimentară  

pentru refugiați sau angajați 
•  Personal suplimentar cu volumul de lucru 

corespunzător, de ex., un lider de proiect pe 
țară 

Este posibil să existe programe guvernamentale 
de finanțare sau subvenționare pentru 
promovarea integrării muncii refugiaților în 
sectorul privat. Nu uita să explorezi aceste 
oportunități de pe piața ta și reține că uneori sunt 
disponibile fonduri prin intermediul 
parteneriatelor cu părțile interesate la nivel local.

Sugestie
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•  Organizează o prezentare de lansare 
pentru angajați cu privire la inițiativă, 
inclusiv beneficiile acesteia, 
calendarul, costurile etc. Alocă 
suficient timp pentru întrebări din 
partea liderilor de proiect  
sau a managementului

•  Pune la dispoziție prezentarea
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LISTĂ DE VERIFICARE
A CERINȚELOR

Există disponibilitate în cadrul 
companiei pentru un angajament de 
susținere a refugiaților?

Există suficiente resurse umane
disponibile, atât pentru faza de 
concepere, cât și pentru cea de 
lansare? 

Este necesar să fie numit un  
lider de proiect?

În ce parte a companiei se va 
desfășura proiectul?

Ce nevoi ale companiei vrei să fie  
susținute de inițiativă?

Ai identificat și stabilit o relație cu 
părțile interesate la nivel local, de 
ex., guvernul, UNHCR, ONG-uri etc.?  
Cu cine vei putea să dezvolți 
inițiativa?

Rolurile și responsabilitățile sunt 
clare?

Ai identificat cât timp ar trebui 
investit în proiect?

Ai definit bugetul?  
Este disponibil? 

Ești dispus să te confrunți cu posibile
reacții negative, la nivel intern și
extern?

Există o cultură a incluziunii  
pentru a ajuta refugiații să se 
integreze?
























Fotografie: TILLTALANDE, o colecție realizată manual  
ca urmare a unei colaborări cu fundația Jordan River, 
creată de refugiate siriene și meșteșugari iordanieni.
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Timpul de care ai nevoie pentru a te pregăti 
pentru proiectul tău va depinde de dimensiunea 
și amploarea acestuia. Folosește timpul de 
pregătire pentru a căuta informații despre 
următoarele aspecte:

• Planificarea și definirea unui buget (inclusiv 
potențiale ajutoare de finanțare din partea 
guvernului) 

•  Câți participanți vei primi în fiecare rundă
•  Posibile domenii de practică pentru  

participanți 
•  Descrierea fișei postului 
•  Responsabilitățile în cadrul companiei  

pe durata tuturor fazelor inițiativei 

Ce dorești să realizezi? 
Principalul obiectiv al acestei inițiative este să le 
ofere refugiaților o șansă de a dobândi 
experiență pe piața locală a muncii și în cadrul 
culturii locale a muncii pentru a-și îmbunătăți 
abilitățile profesionale. Abilitățile și referințele 
pe care le dobândesc ar trebui să le ușureze 
misiunea refugiaților de a candida la locuri de 
muncă după training, inclusiv la IKEA. Chiar și pe 
parcursul inițiativei, participanții care 
demonstrează suficient potențial pot fi încurajați 
să candideze la posturile disponibile. Cu toate 
acestea, trebuie să fie respectat întotdeauna 
procesul normal de recrutare pentru toți 
angajații IKEA. 

Înainte de a începe planificarea detaliată pentru 
un proiect de acest tip, trebuie să decizi la nivel 
de țară/unitate care sunt obiectivele tale pentru 
demararea acestei inițiative, de ex.: 

•  Asumarea unui rol activ în ajutarea 
refugiaților pentru a se integra 

•  Reflectarea demografiei comunității locale  
și a bazei de clienți 

•  Atragerea de angajați calificați 
•  Ocuparea unor posturi care nu necesită 

abilități specifice 

Gândește-te, de asemenea, ce nevoi ale 
companiei pot fi soluționate ca urmare a acestei 
inițiative. Există anumite domenii sau momente 
care se pretează în mod special introducerii unei 
inițiative pentru refugiați, de ex., posturi 
vacante în anumite departamente sau în timpul 
vacanței de vară? 

Pe ce fel de persoane vrei să te axezi? 
Odată ce știi ce vrei să realizezi, poți decide care 
este tipul de persoane pe care intenționezi să le 
atragi cu inițiativa ta, luând în considerare faptul 
că refugiații din comunitatea ta pot  
fi foarte diverși. Ar trebui să ne concentrăm 
inițiativa pe grupurile cele mai vulnerabile, care 
nu au avut încă experiență de lucru într-o țară 
gazdă sau care nu dețin competențe lingvistice.

Ești pregătit pentru situații neprevăzute? 
Ca parte a pregătirii tale, ar trebui să efectuezi și 
o evaluare a riscurilor și să verifici cum poți 
reduce aceste riscuri. Experiența de până acum 
ne-a arătat că te vei confrunta și cu probleme 
neprevăzute. De aceea este importantă 
implicarea deplină a conducerii, iar comunicarea 
proactivă cu părțile cheie interesate și angajații 
dă rezultate. Așadar, înainte de a începe 
călătoria, asigură-te că ești pregătit să faci față  
oricăror posibile provocări.
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3. Conceperea inițiativei

Acum este timpul să concepem 
inițiativa. Reține, cu cât te pregătești 

mai bine, cu atât mai ușoară va fi 
lansarea proiectului. Și nu face totul 

singur. Construiește o relație cu 
părțile externe interesate pe care 
le-ai identificat și lucrează cu ele 

pentru a decide cine ce va face. Alocă 
timp pentru a crea conștientizare și 

înțelegere în cadrul propriei organizații. 



Cum să creăm un plan | 21

Durata inițiativei 
Recomandăm ca durata programului să fie între 
trei și șase luni. Aceasta este durata necesară în 
mod obișnuit pentru a învăța despre IKEA, a face 
practică la locul de muncă și a învăța limba locală. 
Recomandăm cu tărie planificarea pe o perioadă 
de trei ani. Și nu uita să aplici într-o nouă rundă 
ceea ce ai învățat în cele anterioare. 

Cerințele posturilor și profilurile candidaților 
O altă sarcină importantă este definirea 
profilurilor posturilor pentru rolurile pe care le 
vor desfășura refugiații în cadrul stagiilor. Ia în 
considerare următoarele aspecte:

•  Competențele lingvistice 
 Competențele necesare în limba locală depind 

foarte mult de tipul de muncă. Dacă un 
candidat intră în contact cu clienții, are nevoie 
de o bună cunoaștere a limbii. Dacă 
activitatea sa nu presupune contactul cu 
clienții, un bun nivel de limbă nu mai este 
obligatoriu. Pe baza experienței de până 
acum, competențele lingvistice ale candidaților 
variază foarte mult. 

•  Cerințele fizice 
 În funcție de domeniul de lucru, cerințele 

fizice pot fi foarte importante.  
Este esențial să reținem că unii refugiați au 
suferit vătămări fizice în război sau în timpul 
călătoriei și că este posibil să fi suferit o 
traumă psihologică în consecință. 

•  Deschiderea
 O altă cerință pentru posibilii candidați este 

deschiderea către cultura țării gazdă și 
diversele culturi ale altor angajați.

•  Lucrul în echipă 
 Este posibil ca lucrul în echipă să nu fie la fel 

de comun în alte culturi ca în cultura ta. Mulți 
refugiați nu sunt obișnuiți să lucreze astfel și 
pot avea nevoie de timp să se familiarizeze cu 
acest mod de lucru.
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MAI MULTE ASPECTE 
DE LUAT ÎN CONSIDERARE 

Câte persoane vor participa în 
fiecare rundă? Recomandarea 
noastră este să nu se depășească 12 
participanți per unitate și rundă, 
astfel încât toți participanții să 
primească sprijinul și atenția de care 
au nevoie.

Ce departamente vor fi implicate? 
Pentru a ajuta la dezvoltarea 
competențelor în limba locală, o 
bună practică este de a plasa 
participanții în departamente care 
interacționează cu clienții, în măsura 
posibilului.

Cum vei recruta participanții la 
inițiativă? Cum vor fi implicați 
partenerii locali? 

Cum vei asigura diversitatea, de ex., 
în materie de gen, vârstă, capacitate 
fizică și mintală sau orice alt aspect 
al identității unei persoane? 

Ai informat sindicatele cu privire la 
inițiativa ta?
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•  Egalitatea de gen 
 Este important să depui eforturi suplimentare 

pentru a atrage și a permite femeilor refugiate 
să ia parte la inițiativă, deoarece în general este 
mai dificil pentru femei să pătrundă pe piața 
muncii. Trebuie reținut, de asemenea, că în 
anumite culturi este neobișnuit ca femeile să 
muncească și să ocupe funcții de conducere. 

•  Motivația și angajamentul 
 Cultura locală poate fi considerată nefamiliară, 

ciudată și chiar de neînțeles de către refugiați. 
Mulți dintre aceștia sosesc cu un grad ridicat de 
motivație, însă uneori cu idei nerealiste despre 
viața profesională. Confruntați cu realitatea 
circumstanțelor lor, refugiații își pot pierde 
motivația. Aceasta este o problemă importantă 
care trebuie discutată în cadrul interviului inițial. 

•  Adaptabilitatea 
 Cultura muncii este diferită de la țară la țară. 

Modurile în care angajații interacționează unii 
cu ceilalți, lucrează în echipe, iau decizii, 
comunică și îi conduc pe ceilalți pot varia foarte 
mult. Mulți refugiați pot avea nevoie să se 
adapteze la un nou mod de a face lucrurile. 

•  Mobilitatea 
 În funcție de ora de începere și încheiere a 

programului de lucru și de locul în care locuiesc 
candidații, este posibil ca refugiații să aibă 
probleme în a ajunge la locul de muncă folosind 
transportul public. 

•  Abordarea 50/50 
 În funcție de posibilitățile și prioritățile 

comunității tale, ai putea dezvolta o inițiativă de 
abilități pentru angajare care să sprijine 
refugiații și localnicii care se află departe de 
piața muncii. Pe lângă faptul că ar fi o inițiativă 
echilibrată, această abordare poate ajuta 
nou-veniții să cunoască localnici și să-și 
construiască o rețea socială, care este o 
componentă cheie pentru integrarea lor. 

Includerea sprijinului
Există diverse lucruri practice pe care le poți  
include în programul tău pentru a te asigura că 
participanții dispun de sprijin pentru integrarea 
deplină. 

 

Iată câteva sugestii: 

•  Prezentarea universului IKEA 
 Personalizează o prezentare pentru participanți. 

Cursurile online nu sunt recomandate din cauza 
lipsei competențelor lingvistice. De exemplu, 
trainingul privind siguranța în prima zi folosind 
instrumente online nu este util, deoarece există 
șanse reduse ca participanții  
să înțeleagă conținutul. 

•  Training intercultural 
 Este recomandat călduros participanților, 

angajaților existenți, departamentelor People & 
Culture, managerilor direcți și altor membri ai 
echipei (în special mentori). 

•  Limba 
 Organizează lecții de limba locală pentru 

persoanele care au nevoie de acestea. Este 
posibil ca unii refugiați să ia parte deja la cursuri 
prin intermediul organizațiilor locale, dar se 
poate să nu fie suficient. Învățarea unei limbi 
într-un mediu de lucru s-a dovedit a avea 
rezultate bune. 

•  Mentori 
 Numește mentori sau parteneri voluntari 

pentru toți participanții, care să le explice rolul 
lor, să le răspundă la întrebări și să le ofere 
sprijin pe parcurs.

•  Training
 Reține că toți angajații trebuie să participe la 

traininguri despre egalitate, diversitate  
și incluziune. 

•  Programe 
 Asigură-te că programele de lucru sunt în 

concordanță cu alte componente ale inițiativei 
de integrare a refugiaților (de ex., cursurile de 
limbă). 

•  Asistență 
 Este nevoie de asistență pentru găsirea de 

servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, 
transport etc.? 
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4. Lansarea

După ce ai făcut pregătirile și ai 
definit profilurile locurilor de muncă, 
este momentul să începi selectarea 

participanților. Această etapă 
trebuie bine gândită și planificată 

corespunzător.
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Selectarea candidaților
Experiența ne-a arătat că inițiativa funcționează 
cel mai bine atunci când partenerii locali 
recomandă candidați. Astfel, ne asigurăm că 
persoanele cele mai potrivite beneficiază de 
oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile 
pentru angajare. În plus, un parteneriat 
permanent va ușura sarcina departamentului 
People & Culture de a recruta candidați capabili 
fizic și mintal să aibă un loc de muncă constant, 
ceea ce nu este garantat în cazul refugiaților din 
zone de război.

Interviul introductiv 
Mulți refugiați nu sunt familiarizați cu regulile 
nescrise ale comportamentului în timpul unui 
interviu. Aceștia pot fi extrem de emoționați sau 
nesiguri, îngreunând sarcina managerilor 
People & Culture de a le vedea adevăratul 
potențial, lucru care poate fi înrăutățit și de 
abilitățile lingvistice limitate.

Din acest motiv, ia în considerare asigurarea 
unor interpreți pentru anumiți candidați. 
Reține, unele întrebări standard de interviu nu 
vor fi potrivite, ca de exemplu „De ce vrei să 
lucrezi în mod special pentru compania 
noastră?” deoarece candidații sunt pur și simplu 
în căutarea unui loc de muncă cu ajutorul căruia 
să se întrețină și să-și îmbunătățească abilitățile. 
Acest lucru nu ar trebui considerat ca fiind 
negativ. Cel mai bine este să se evite întrebările 
despre experiența personală a războiului sau 
despre detaliile călătoriei efectuate, deoarece 
mulți refugiați au supraviețuit unor experiențe 
traumatice. Un interviu nu este momentul 
potrivit pentru a le discuta. 

Contractele și permise de muncă 
Un stagiu sau un contract de muncă este 
pregătit de obicei la fel ca pentru angajații locali. 
Procesul de solicitare a permisului de muncă 
diferă de la țară la țară. Din acest motiv, este util 
să lucrezi împreună cu autoritățile locale în 
timpul procesului de recrutare.

Totul se reduce la a începe 
să cunoști o persoană și 
să construiești încrederea 
reciprocă. Dă dovadă de 
sensibilitate, compasiune și 
evită întrebările nepotrivite. 

În timpul procesului de 
candidatură și al interviului, 
ia în considerare trecutul și 
experiența refugiaților. Reține 
că este posibil ca refugiații 
să se simtă adeseori nedoriți 
și neproductivi în noua lor 
țară gazdă, dar își doresc să 
contribuie în orice mod pot.

Sfat
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Trainingul și sprijinul pentru integrare 
Integrarea nu are loc de una singură. Este 
esențial să oferi training și sprijin pentru 
integrare refugiaților din cadrul companiei, 
inclusiv sesiuni de training intercultural pentru 
refugiați și angajați, precum și actualizări 
periodice privind proiectul pentru toate 
persoanele implicate. 

Un program bine conceput de training și 
integrare contribuie la accelerarea procesului. 
Refugiații trebuie sprijiniți îndeaproape, în special 
în perioada inițială. Fiecărui participant i se oferă  
un calendar introductiv pentru structurarea 
procesului și stabilirea datelor pentru feedback 
periodic și întâlniri de urmărire a progresului. 
Fiecărui participant i se alocă, de asemenea, un 
mentor care funcționează ca punct de contact în 
perioada introductivă: o persoană care are grijă 

de acesta și îl sprijină. Dacă faza introductivă 
este organizată cu atenție, atingerea 
standardului dorit în activitatea participantului 
va dura mai puțin. 

Training intercultural 
Nu este neobișnuit ca refugiații să-și piardă locul 
de muncă în scurt timp din cauza conflictelor, 
neînțelegerilor sau evenimentelor nefericite 
cauzate de diferențele culturale. Unele reguli și 
valori diferă substanțial între grupuri culturale 
diferite, cum ar fi punctualitatea, egalitatea de 
gen și separarea strictă a vieții profesionale și 
personale. Trainingul intercultural este de obicei 
util, însă ar trebui să te aștepți că poate dura 
ceva timp până ce participanții refugiați se 
adaptează la noile circumstanțe și la cultura 
gazdă.
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Fotografie: TILLTALANDE, o colecție realizată manual ca urmare a unei colaborări 
cu fundația Jordan River, creată de refugiate siriene și meșteșugari iordanieni.
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5. Urmărirea și măsurarea 
rezultatelor

Participanții sunt la locurile lor, ce 
urmează acum? Evaluarea periodică, 

de exemplu sub formă de chestionare 
scrise, poate contribui la păstrarea 

inițiativei pe drumul corect. Ideea este 
de a continua măsurarea rezultatelor 

atât în timpul procesului, cât și la 
încheierea acestuia. 

Aceasta înseamnă că influența asupra 
oamenilor, companiilor și comunității se 

va îmbunătăți în timp.
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Urmărirea rezultatelor 
Reține, întotdeauna vor apărea provocări 
neașteptate. Cu cât ești mai implicat în proces, cu 
atât poți acționa mai rapid. După derularea 
proiectului timp de câteva săptămâni, se 
recomandă organizarea de sesiuni de urmărire a 
rezultatelor pentru toți participanții și persoanele 
implicate în inițiativă, precum parteneri de 
activitate, manageri direcți, colegi și parteneri locali. 

Aceste sesiuni oferă oportunitatea de a împărtăși 
constatări, experiențe pozitive, potențiale provocări 
și eventuale modificări necesare. Pe scurt, 
reprezintă șansa de a afla cum funcționează 
lucrurile pe teren.  
Acestea asigură, de asemenea, angajații că 
proiectul este bine gestionat și că vor fi  
susținuți la fiecare pas. 

Sugestii pentru sesiunile de urmărire a 
rezultatelor: 

•  Munca într-o țară nouă 
•  Regulile culturii locale 
•  Obiceiuri sociale 
•  Sfaturi pentru comunicare 
•  Conștientizarea diferențelor culturale (inclusiv 

legate de egalitatea sexelor)
•  Cum funcționează integrarea 
•  Soluționarea conflictelor 

Recomandăm ca procesul de urmărire a 
rezultatelor să se desfășoare în scris, folosind 
chestionare standardizate pe tot parcursul 
programului și la sfârșitul acestuia. În acest mod, 
rezultatele pot fi comparate ușor. Acestea por fi 
apoi transformate în rapoarte intermediare și 

într-un raport final. Dacă decizi să efectuezi o 
inițiativă pilot într-una din unități, o evaluare va 
ajuta la evidențierea oricăror schimbări necesare la 
timp înainte de lansarea în celelalte unități. 

Măsurarea succesului
După stabilirea unui scop clar și fixarea obiectivelor, 
este important să hotărăști modul de măsurare a 
succesului programului. De aceea, Ingka Group 
folosește un cadru principal denumit Teoria 
schimbării pentru a reprezenta ceea ce se întâmplă 
în fiecare etapă a programului pentru a atinge 
obiectivele atât pe termen scurt, cât și lung. 

Pe baza Teoriei schimbării, am definit șase 
indicatori care trebuie urmăriți pentru toate 
inițiativele care au legătură cu angajamentul legat 
de refugiați. Indicatorii privind impactul asupra 
persoanelor ne ajută să înțelegem efectul 
programului asupra vieții participanților, precum și 
modul în care este acesta este primit de restul 
forței de muncă. Indicatorii privind impactul asupra 
companiei ne ajută să urmărim modul în care este 
afectată Ingka în ceea ce privește recrutarea, 
păstrarea angajaților și reputația sa, ceea ce ne 
oferă mai multe argumente pentru susținerea 
inițiativei respective sau a unor inițiative similare.

Alți indicatori 
Dacă proiectul tău acoperă domenii care nu sunt 
incluse în această Teorie a schimbării, este posibilă 
crearea unei Teorii a schimbării speciale pentru 
proiectul tău. Indicatorii suplimentari te vor ajuta să 
înțelegi și să urmărești elemente unice ale inițiativei 
tale. Există diverse surse de sprijin online pentru a 
realiza aceasta, inclusiv www.theoryofchange.org

Impactul asupra persoanelor
1  Numărul absolut de participanți 
2  Procentul de participanți care au obținut  

un loc de muncă la IKEA sau în afara IKEA vs. 
numărul de participanți (măsurat la 18 luni 
după finalizarea trainingului) 

Impactul asupra companiei
3  Cota de păstrare a participanților care au 

obținut un loc de muncă permanent la IKEA 
după inițiativă (măsurată la 18 luni) 

4  Vânzările gamei de produse realizate de 
refugiați 

5  Încrederea în marcă/Impactul pozitiv asupra 
societății 

6  Indicatorul de poziționare (KVI în dezvoltare) 

Cei șase indicatori ai noștri
Cei șase indicatori pe care îi vom folosi pentru a măsura succesul sunt:
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6. Evaluarea și îmbunătățirea

Încorporarea noilor constatări este 
crucială pentru succesul inițiativei. 

Învățarea continuă nu este importantă 
doar în timpul procesului, ci și după 
aceea. Așadar nu uita să evaluezi, să 
înveți și să te îmbunătățești pentru 

următoarea rundă.
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Pregătirea pentru următoarea rundă
Evaluarea este o metodă utilă de a analiza cât de 
reușit a fost un proiect, precum și de a 
îmbunătăți procesele pentru data următoare. În 
mod ideal vei face acest lucru în timpul rundei 
de training și chiar la sfârșitul programului. 

Experiența ne-a arătat că multe perspective ies 
la lumină după un proiect, acestea fiind foarte 
utile pentru conceperea următoarei runde a 
inițiativei. 
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7. Schimbarea discursului 
în privința refugiaților

Prin intermediul activităților de 
comunicare putem crea un impact și mai 
mare. Putem contribui la transformarea 

concepțiilor greșite negative despre 
refugiați prin evidențierea valorii pe care 
aceștia o aduc companiilor, comunităților 

gazdă și societății în general.
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Cum creăm, spunem și împărtășim poveștile 
contează.  
 
Putem contribui la transformarea concepțiilor 
greșite negative despre refugiați prin 
evidențierea valorii pe care aceștia o aduc 
companiilor, comunităților gazdă și societății în 
general.  
 
Discursul actual în privința refugiaților este 
adeseori bazat pe teama de necunoscut și pe ce 
înseamnă aceasta pentru mine. Adică refugiații 
sunt percepuți ca „factori perturbatori” ai 
echilibrului din comunitățile gazdă.  

Discursul pe care dorim să-l promovăm este că 
refugiații aduc valoare comunităților gazdă, 
companiilor și societății. Contribuțiile refugiaților 
la societate și în cadrul companiilor pot fi 
semnificative. Aceștia contribuie la consolidarea 
economiei, îndeplinesc nevoile de forță de 
muncă, contracarează tendințele demografice de 
îmbătrânire. Atunci când drepturile refugiaților 
sunt respectate, aceștia se pot integra și 
contribui mai bine la economie îndeplinind 
nevoile pieței locale a muncii, plătind impozite și 
achiziționând produse și servicii locale în calitate 
de consumatori. Acest lucru îmbunătățește 
coeziunea socială în comunitățile gazdă. 

Mișcări cheie pentru schimbarea discursului:

Inspirarea sectorului privat pentru a se implica 
în angajarea refugiaților și susținerea drepturilor 
acestora.

Îmbunătățirea conștientizării și percepției 
refugiaților în rândurile angajaților, clienților și 
vecinilor noștri.

Implicarea și împărtășirea cunoștințelor către 
factorii de decizie și liderii de opinie.

Poveștile cu impact puternic și parteneriatele 
solide sunt factori cheie pentru schimbarea 
discursului în privința refugiaților. 

Concentrează-te pe 
valorile aduse de 

refugiați.

Urmărește poveștile 
pentru a vedea ce se 
întâmplă după aceea.

Concentrează-te pe 
individ, nu pe 

refugiați ca grup.

Prioritizează aspectele 
care îi fac pe refugiați 
similari comunităților 

gazdă.

Fă întotdeauna 
portretul oamenilor 
într-un mod pozitiv.

Asigură-te întotdeauna 
că ai consimțământul/

acordul persoanei.

Include un apel la acțiune 
acolo unde este posibil.

Împreună cu
refugiații.
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CE AM 
ÎNVĂȚAT
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Ce am 
învățat până acum

Diverse unități din 24 de țări au derulat inițiativele noastre 
"Abilități pentru angajare" timp de mai mulți ani. 

Aici împărtășim câteva dintre lecțiile valoroase pe care le-am 
învățat.
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Exemple de întrebări 
pentru sesiunile de întrebări și 
răspunsuri

• De ce își părăsesc oamenii țara? 

•  Care este situația refugiaților în 
țara gazdă? 

•  Au refugiații permisiunea  
de a lucra în noua lor țară? 

•  De ce ne implicăm? 

•  Cum este structurată inițiativa 
sau ce fel de angajament ne 
luăm? 

•  Cine este responsabil la nivel 
intern? 

•  Care părți ale companiei  
sunt implicate? 

•  În ce domenii/departamente  
vor lucra refugiații? 

•  Ce se întâmplă cu refugiații 
după încheierea inițiativei? 

•  Locurile de muncă existente vor 
fi puse în pericol de această 
inițiativă? 

•  Unde sunt disponibile mai 
multe informații la nivel intern?

Comunicarea internă este esențială 
Comunicarea clară, în timp util, este esența unei 
inițiative de succes. De exemplu, sesiunile de 
întrebări și răspunsuri pentru angajați s-au 
dovedit a fi utile în mod deosebit.  
Departamentul relevant trebuie să stabilească ce 
trebuie făcut pentru a ajuta refugiații să se 
integreze în forța de lucru. Este în mod deosebit 
important să comunicăm cu managerii, pentru ca 
aceștia să poată răspunde întrebărilor 
angajaților. 

Am văzut că există un interes mare în rândul 
angajaților de a afla mai multe despre 
circumstanțele și trecutul refugiaților. Crearea 
unei fișe de date despre țările de origine ale 
refugiaților a fost foarte apreciată și, de 
asemenea, utilă în prevenirea posibilelor 
prejudecăți. În mod ideal, fișa de date oferă 
informații de bază, inclusiv despre conflicte sau 
crize curente, etnii, religii, situația drepturilor 
omului etc. 

Angajamentul intern este crucial 
Acceptarea și sprijinirea la nivel intern a unui 
proiect pentru refugiați sunt esențiale. O 
inițiativă bine pregătită, atunci când este 
combinată cu o bună comunicare, poate aduce și 
mai multe voci importante în prim-plan. 

Definește responsabilitățile managerului de 
proiect 
În funcție de amploarea inițiativei, poate fi 
necesară numirea unui manager de proiect. Dacă 
este un proiect național care are loc în diferite 
unități, este posibil să fie nevoie de o persoană 
care lucrează exclusiv la crearea și derularea 
proiectului. 

Stabilește traininguri de instruire 
interculturală
La evaluarea inițială a trainingului atât pentru 
refugiați, cât și pentru angajați, trainingul 
intercultural a fost considerat deosebit de util și 
benefic.

Egalitate, diversitate și incluziune
Structura echipelor la IKEA este adeseori 
internațională, iar angajații sunt obișnuiți să 
lucreze cu oameni din diverse culturi și medii. 
Integrarea refugiaților nu este așadar o idee 
complet nouă. 
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Definește clar responsabilitățile 
Este important ca responsabilitățile să fie clar 
definite, atât intern, cât și cu orice posibile 
autorități sau organizații partenere. Oricine este 
implicat trebuie să-și cunoască rolul și 
responsabilitățile. Aceasta este unica modalitate 
de a ne asigura că totul funcționează fără 
probleme.  
 
Pregătește procesul de recrutare
Este important să asigurăm cunoștințele și 
competențele pentru recrutarea de refugiați 
(drepturile refugiaților, chestiuni juridice etc.). 
Trebuie înțeles faptul că un proces digital de 
recrutare poate fi o barieră pentru potențialii 
participanți. Este esențial să lucrezi îndeaproape 
cu partenerul local în cadrul procesului de 
recrutare pentru a asigura cea mai bună 
configurație. 

Limba este cea mai mare provocare 
În chestionare, toți participanții și-au exprimat 
dorința urgentă de a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice în limba locală. Cu toate acestea, 
cursurile de limbă sunt adeseori finanțate doar 
până la un nivel de bază, care,  
din experiența noastră, nu este întotdeauna 

suficient pentru sarcinile de zi cu zi. O idee ar fi de 
a găsi persoane, precum profesori pensionați, care 
sunt dispuși să facă voluntariat.

Femeile nu au întotdeauna capacitatea de a 
lucra cu normă întreagă 
IKEA tratează cu foarte mare seriozitate 
egalitatea între sexe. Experiența ne arată că 
refugiații candidați au fost aproape exclusiv de 
sex masculin. Unul dintre motive este acela că, 
adeseori, familiile își trimit tații și fiii primii în 
țările gazdă, iar ceilalți membri ai familiei îi 
urmează ulterior. De asemenea, multe dintre 
refugiate pot fi mame. Din acest motiv, este 
dificil pentru ele să se descurce cu o normă 
întreagă. Pentru a depăși acest obstacol, este 
crucial să permitem alternative flexibile (50–70% 
din programul normal de lucru).  
 
Partenerii de activități sunt un factor cheie al 
succesului
Este importantă organizarea corespunzătoare a 
integrării participanților, precum și a pregătirii 
partenerilor acestora, care au un rol crucial 
în cadrul procesului. Alocă suficient timp 
partenerilor, deoarece aceștia reprezintă un 
factor cheie al succesului.
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Fii pregătit pentru un început lent
Este evident că performanțele refugiaților la 
locul de muncă pot fi inițial în urma forței de 
muncă obișnuite. Recomandăm să tratezi 
angajamentul tău față de refugiați ca pe o 
responsabilitate socială. Păstrează-ți așteptările 
legate de performanțele acestora la un nivel 
realist și evaluează de la caz la caz păstrând în 
minte impactul potențial pe termen lung. 

Nu subestima diferențele culturale 
Angajatorii pot intra în contact cu opinii și valori 
ale refugiaților care nu coincid cu cele proprii. 
Schimbarea obiceiurilor durează, așadar fii 
răbdător. Toată lumea trebuie să fie conștientă 
de aceste diferențe și să le accepte. 

Fii empatic 
Unele persoane pot avea așteptarea 
nerezonabilă ca refugiații cărora li s-a acordat 
azil să fie tot timpul complet recunoscători. Nu 
uita că mulți refugiați se pot lupta cu diverse 
greutăți, inclusiv traume și griji cu privire la 
membrii familiei care au rămas acasă, toate 
acestea în timp ce încearcă să lucreze și să se 
integreze într-un loc străin. Adaptarea aceasta ar 

fi dificilă pentru oricine și necesită răbdare. Este 
important să avem empatie. 

Vor fi multe experiențe din care toate părțile 
vor avea de câștigat 
Fiecare țară sau unitate IKEA care a derulat  
o inițiativă "Abilități pentru angajare" pentru 
refugiați a considerat-o o experiență reciproc 
benefică. Este vorba despre întâlnirea de la egal 
la egal și ajutarea refugiaților să devină 
independenți în noul lor mediu. Angajații și 
echipele au declarat că experiența le-a lărgit 
perspectivele – acum aceștia simt că aplică cu 
adevărat valorile de egalitate, diversitate și 
incluziune.
 
Ia în considerare contextul local
Fii conștient de contextul local și de percepția 
refugiaților. Companiile au un rol important de 
jucat în schimbarea discursului în privința 
refugiaților în comunitate. Activitățile de 
comunicare cu privire la inițiativa "Abilități 
pentru angajare" pot adăuga valoare 
conversației locale. 

Fotografie: HANTVERK, o colecție realizată manual ca urmare a unei colaborări 
cu antreprenori sociali din Iordania, India, Thailanda și România.
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Factorii de succes

Iată câteva sfaturi practice 
care îți pot fi utile:

•  Asigură susținerea din partea conducerii la nivel de țară/unitate

•  Concepe procese care se potrivesc cu modul tău curent de a face lucrurile, 
precum utilizarea unei părți a proceselor existente de integrare în echipă/training

•  Asigură echilibrul între nou-veniți și nevoile comunității gazdă. Inițiativa "Abilități 
pentru angajare" pentru refugiați completează implicarea comunității locale,  
nu o înlocuiește

•  Unește-ți forțele cu autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale și/sau 
întreprinderile sociale care pot aduce expertiză în domenii în care nu avem 
cunoștințe și care ne pot sprijini cu sarcinile administrative suplimentare 

•  Încurajează pasiunea, solidaritatea, sprijinul pozitiv și adaptarea din partea 
angajaților noștri talentați

•  Comunică cu angajații, partenerii, participanții și alte părți interesate. Asigură-te 
că sunt conștienți de obiective și rezultate. De exemplu, după inițiativă, unii dintre 
refugiați vor fi invitați să candideze pentru posturile vacante la care oricine va 
avea acces

•  Prezintă refugiații ca talente cu experiență valoroasă și abilități care pot contribui 
la succesul nostru – împărtășește cele mai bune practici

•  Menține angajamentul față de egalitatea între sexe. Fă eforturi să atragi și să 
permiți femeilor refugiate să ia parte la inițiativă 
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Vezi diferențe similarități

42 | 



 | 43

Peste 30 de milioane de refugiați au fost nevoiți 
să-și părăsească țara din cauza conflictelor, 
persecuțiilor sau dezastrelor naturale. 
Indiferent de unde provin și din ce motiv, toți 
refugiații sunt oameni la fel ca oricare alții. Și 
aduc odată cu ei abilități, talente și speranțe. 

Sprijinirea integrării refugiaților este o acțiune 
la care oricine poate participa, ca individ, ca 
societate, guvern sau companie.

În opinia noastră mai multe companii, mari sau 
mici, au roluri importante și unice în integrarea 
refugiaților pe piața muncii. Companiile pot 
alege să vadă oportunități, nu amenințări. 
Refugiații îți oferă oportunitatea de a aduce 
diversitate, talent, inovare și rezistență în 
compania ta. Munca le oferă oamenilor 
demnitate și le permite indivizilor să participe 

la viața socială și economică, care sunt cruciale 
pentru a construi un loc pe care îl numim 
acasă. 

Noi vedem că refugiații pot aduce valoare 
companiilor și societății, dacă le permitem. Noi 
sprijinim refugiații deoarece așa este corect și 
pentru că este benefic din punct de vedere 
economic.

Atunci când am dezvoltat conceptul inițiativei 
"Abilități pentru angajare" pentru refugiați, 
știam deja că rezultatele excepționale sunt 
obținute atunci când oamenii lucrează 
împreună pentru un obiectiv comun. 

De aceea credem că toată lumea trebuie să fie 
implicată în asta. Inclusiv tu.

IMPLICĂ-TE

Ajutarea refugiaților nu este doar  
un efort umanitar. Este benefică pentru afaceri.
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