
Nini REF hufanya
kwa Wakimbizi

Zungumza na jamii
kuhusu kile
wanachofikiri, wanahitaji
na kuhisi.
Fanya kazi na watoa
maamuzi kujadili suluhu.
Kutetea haki za
wakimbizi.
Ungana na watoa
huduma ili kutatua
masuala ya chakula,
afya, elimu.

Mbinu ya Maoni ya Njia Mbili

JUKWAA LA UHUSIANO WA
WAKIMBIZI

 

Kikundi cha Uendeshaji cha
CRRF

 

Wawakilishi wa REF kwa
CRRF SG

 

Kamati za Ustawi wa Wakimbizi na
Jumuiya ya Wakimbizi

Maoni ya
Wakimbizi

Yametumwa

Maoni ya 
CRRF SG

Yamerejeshwa
 

Mkusanyiko
wa Maoni ya

Jumuiya
 

Maoni ya 
CRRF SG

Yamesambazwa
 

Maoni ya
Wakimbizi

Yametumwa

Maoni ya 
CRRF SG

Yamerejeshwa
 

Ngazi ya Taifa

Kiwango cha Makazi
 

Kiwango cha Kijiji / Block

Jumuiya ya Wakimbizi

RWC III

RWC II RWC II

RWC I RWC I RWC I

Wajumbe wa REF
 

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi III

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi I

 

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi II

 

Kiwango cha Eneo
 

Mkono kwa
mkono Pamoja

na RWCs
RWCs wafanya kazi
kutoka vijiji hadi makazi
(kambi), kwenye
wanachama wa REF
wabeba mashida na
mawazo juu kwa kupata
matatuzi.

Jinsi ya 
Kuhusika

Endelea kupata habari
kuhusu kile ambacho RWC
inafanya.
Hudhuria na Ushiriki katika
mijadala ya RWC.
Shiriki mawazo yako na
wanachama wa RWC.
Jifunze kuhusu namna
wakimbizi nchini Uganda
wanasaidiwa.

REF huunganisha
wakimbizi na watoa
huduma wakati kuna
uhitaji, au husaidia
kuwezesha mazungumzo
ya kutatua masuala ya
utekelezaji wa mgao wa
chakula, elimu, na
huduma za afya.

REF inafanya kazi kutatua
masuala ya utekelezaji na
kuboresha maisha ya kila siku
ya wakimbizi.

Mchakato wa REF

Mzunguko wa
Maoni

Kamati za Ustawi wa
Wakimbizi huchagua
wanachama 37 wa REF,
ambao hukusanya maoni
kutoka kwa jumuiya na
kuyalisha kwa washirika
wa majibu katika vikao
vya miezi tatu kwa
mwaka vya CRRF SG.

REF iliundwa ili kuhakikisha kwamba
mitazamo ya wakimbizi inasikilizwa katika
ngazi za juu zaidi za kufanya maamuzi na
kuingizwa katika maamuzi yenye athari
zinazoonekana na za kudumu.

Jukwaa la
Ushirikiano wa

Wakimbizi  

Wakimbizi huzungumza na REF wanapoona mapungufu katika majibu.
 

Mzunguko wa REF


