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INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în
Regiunea 2
Beneficiar: Fundația World Vision Romania
Fundaţia World Vision România este o organizaţie ne-guvernamentală, creştină, care
desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare comunitară şi advocacy
pentru ameliorarea indicatorilor de bunăstare a copilului, în special în rândul copiilor celor mai
vulnerabili. De-a lungul a peste 25 ani, Fundația dezvoltă în România programe în peste 200 de
localităţi, în majoritate rurale, din 8 judeţe, sprijinind astfel peste 50.000 de copii şi 300.000 de
adulţi. Prin activităţi de dezvoltare economică, programe de protecţie socială, sănătate sau
educaţie adresate copiilor şi adulţilor, World Vision România stimulează o atitudine activă şi
implicarea cetăţenilor în schimbarea condiţiei de sărăcie din România.

Parteneri de implementare:
Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1
Asociatia Novapolis este o organizație nonguvernamentală din Romania care își propune să
contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de
vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea Novapolis este de a
promova și susține valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți
bazate pe libertate, responsabilitate și respect.
Asociatia Novapolis are o vastă experiență în domeniul migrației, integrării străinilor și
dezvoltării politicilor privind migrația și mobilitatea, atât prin proiectele pe care le
desfășoara, dar și prin afilierea și implicarea în rețele naționale și europene.
Asociația Novapolis este membră RENASIS (Reţeaua Naţională Antisărăcie – Incluziune
Socială) care la rândul ei face parte din cea mai mare rețea europeană activă în combaterea
sărăciei și a excluziunii sociale – European Anti-Poverty Network (EAPN). În cadrul rețelei,
Asociația Novapolis este implicată într-o serie de activități naționale și europene, cu scopul
prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei și reprezintă România în Grupul de Politici al
EAPN– EU Inclusion Strategies Group.

UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANÃ

Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia Fonduri Externe
Nerambursabile

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Titlu proiect: INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2
Beneficiar: Fundația World Vision România
Partener 1: Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare
Partener 2: Asociația Centrul pentru Resurse Civice
Număr contract FAMI/15.03.02

În plus, în calitate de membră FOND România (Federația Organizațiilor Neguvernamentale
pentru Dezvoltare), Asociația Novapolis militează pentru dezvoltarea și implementarea unei
politici coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și
ajutorului umanitar.
Principalele domenii de activitate ale organizatiei vizează acțiuni la firul ierbii, analize și
evaluări ale politicilor publice sau a impactului lor la nivel național și local, derularea de proiecte în
domeniul social, al imigrației și integrării străinilor în România, al mobilității forței de muncă în
spațiul european, al incluziunii și participării tinerilor, al justiției sociale, dialogului social și
dezvoltării comunitare, în domeniul egalității de șanse și oportunităților egale, al promovării
educației, culturii şi a valorilor democratice.

Asociația Centrul pentru Resurse Civice – Partener 2
Centrul pentru Resurse Civice s-a înfiinţat în 2006 pentru a sprijini, promova şi dezvolta
conştiinţa şi iniţiativa civică, în spiritul democraţiei participative, la nivel individual, comunitar şi
regional. Din 2010, CRC este centru de informare și consiliere pentru migranți, asistând peste
1000 de persoane prin orientare culturală, cursuri de formare profesională și limbă română,
consiliere juridică, psihologică și asistență materială pentru cei aflați în dificultate.

Durata proiectului: 12 luni (16.05.2016-15.05.2017)
Valoare totală: 1.469.247,47 lei. Proiectul este finanţat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02),
gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe
Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări,
ca Autoritate Contractantă.

Obiectivul general al proiectului: furnizarea de servicii de asistență (socială,
medicală, psihologică, juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale
beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu
ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin
consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale.
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Grup țintă
Proiectul îşi propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare
(CRI) și să susțină cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități
ale străinilor, actori sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării
de activități pentru integrarea străinilor din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi,
Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.
 Beneficiari ai unei forme de protecţie (BP), atât cei aflati în programul de integrare,
cât și cei care au finalizat programul de integrare cu cel mult 6 luni înainte de
acordarea serviciilor prevăzute, din județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila,
Tulcea şi Constanţa
 Resortisanți ai țărilor terțe cu ședere legală în România (RTT), aflați în situații de
vulnerabilitate, din județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi
Constanţa
 Reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ONG-urilor cu atribuţii în domeniul
integrării BP și RTT, care vor putea utiliza produsele proiectului și vor participa la
evenimentele de diseminare a produselor proiectului, şi care vor putea implementa
activităţi viitoare în care să utilizeze aceste produse.
În cadrul acestui proiect, prin persoane vulnerabile se înțelege persoanele fără venit sau cu
un venit lunar sub nivelul valorii indicatorului social de referință, familiile monoparentale,
persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele/minorii cu boli grave sau cu boli
cronice, care necesită asistenţă specializată de lungă durată, persoanele fără studii,
persoanele aflate temporar în situații foarte dificile (nu au locuință sau sunt în pericol de a fi
evacuate, persoane care au suferit accidente etc.), persoane aflate în imposibilitatea de a-și
asigura nevoile de bază, familii cu mulți minori în întreținere, alte categorii de minori.
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Principalele Activități ale proiectului
 înfiintarea a 2 Centre Regionale pentru Integrare la Galati și Constanta și a unui
punct de lucru la Vaslui
 realizarea de evenimente de promovare a proiectului și a rezultelor sale și
elaborarea si diseminarea materialelor de informare traduse in 7 limbi
reprezentative
 dezvoltarea de parteneriate și de rețele de suport local a actorilor implicați în procesul
de integrare
 instruirea autorităților cu atribuții și alți actori relevanți implicați în integrarea BP
și RTT
 crearea și dezvoltarea unei rețele de mediatori interculturali și voluntari
 recrutarea, identificarea și înregistrarea grupului țintă
 acordarea serviciilor de asistență beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din
judeţele de implementare: informare și consiliere psiho-sociala, asistență juridică,
cursuri de limba română, inclusiv organizarea unor sesiuni de orientare și acomodare
culturală, activități socio-culturale, recreaționale și a unor sesiuni speciale de spargere a
barierelor culturale în comunităţile BP și RTT, asistență materială pentru BP si RTT cu
nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii medicale și servicii educaționale pentru
copii, mediere profesională și facilitarea accesului la piața muncii.
Prin activitățile sale proiectul acordă asistență și servicii de integrare și
intenționează să îmbunătăţească situaţia celor două grupuri ţintă, BP și RTT, care
reprezintă categorii de persoane cu multe probleme din punct de vedere social, probleme
date de sosirea în România, necunoaşterea obiceiurilor şi a limbii române, accesului și
participării greoaie pe piața muncii pentru majoritatea dintre aceștia, lipsa mijloacelor
materiale şi financiare de trai, lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber,
posibilități mai reduse de a accesa sistemul de sănătate și sistemul educațional.
Persoană de contact: dna. Alexandra Hofman, Coordonator Partneriate Locale – Asociaţia Novapolis,
tel. 0745.762.654, asociatianovapolis@gmail.com

