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Proiect 
„Reach Out and Organize vs Corona“ (ROOC) 

Oferta de informații în limba română pe rețelele de socializare 

Pandemia COVID-19 care începând cu martie 2020 a devenit o pandemie globală a afectat puternic 

viața socială și în Europa. Măsurile întreprinse pentru a ne proteja de infectarea incontrolabilă accen-

tuează însă și inegalitățile sociale. 

Numărul migranților /-telor români în Germania este în creștere de ani de zile, iar între timp, aproape 

un milion de persoane cu cetățenie română trăiesc și lucrează în Germania, dintre care un număr con-

siderabil sunt migranți moldoveni. O parte dintre aceștia – din cauza lipsei cunoștințelor de limbă ger-

mană – accesul lor la piața de muncă și de locuințe este îngreunat și le lipsește securitatea socială în 

situații uneori extrem de precare – care deseori se întind de-a lungul mai multor ani, fiindu-le afectată 

întreaga familie. Șomajul tehnic și concedierea, dar și dificultatea sporită de a intra în contact cu 

funcționarii statului le îngreunează situația acestor oameni. 

Frecvența și tipul întrebărilor este puternic legată de evoluția contextului internațional, cum este 

anunțarea recentă a mai multor județe românești ca fiind zone de risc. Pentru grupul țintă rămâne 

uneori neclar care este necesitatea și sensul unora sau altora dintre reglementări – atât în România și 

Republica Moldova, cât și în Germania sau țările de tranzit. Informații false și soluții „individuale“ 

despre cum pot fi ocolite regulile se răspândesc cu ușurință prin intermediul rețelelor de socializare.  

Proiectul „Conectare și organizare împotriva Corona“ vizează persoanele din România și Republica Mol-

dova. Acesta va oferi prin intermediului unui grup de facebook informații actuale și de încredere despre 

măsurile determinate de COVID-19. Proiectul oferă informații în limba nativă, într-o formă accesibilă 

inclusiv persoanelor cu nivel scăzut de educație formală. Informațiile false vor fi corectate. Vor fi utili-

zate atât medii vizuale, cât și audio cu scopul ca grupul țintă, birourile de consultare, funcționarii, in-

terpreții de limbă și alți posibili multiplicatori să le poată prelua rapid și simplu. ROOC folosește în acest 

scop posibilitățile rețelelor de socializare, printre altele Facebook, WhatsApp și Viber.  

 

Proiectul se desfășoară din iulie 2020 până în iunie 2021. 

În cazul în care aveți întrebări despre proiect, vă rugăm să vă adresați către: Janka Vogel  

Mai multe informații pe adresa: https://minor-kontor.de/reach-out-and-organize-vs-corona/ 

 

ROOC is supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Of-

fice of the Berlin Director of the Open Society Foundations. 

Proiectul ROOC este finanțat de câtre Fundația pentru o societate deschisă cooperând cu biroul 

directorului a fundației din Berlin.  
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