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Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare 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

să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea

unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

Principalele domenii de activitate 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.

Lucrăm în București și Sud-Estul României (în principal județul Constanța și județul Tulcea).

Echipa Novapolis este formată din 8 angajați plătiți și 5 voluntari care lucrează în ambele

locații.

DESPRE NOI
 



ARII DE
INTERVENTIE

educația și combaterea sărăciei, a segregării şi
a excluziunii sociale, promovarea diversității și
interculturalității;

fenomenul migrației și mobilității, respectiv efectele
asociate acesteia prin prisma dezvoltării, respectiv
maximizarea avantajelor și minimizarea consecințelor
negative și a costurilor sociale;

piața muncii, ocuparea și integrarea pe piața
muncii a tinerilor, categoriilor defavorizate și
(re)integrarea migranților;

egalitate de șanse, combaterea discriminării
și construirea de modele pentru dezvoltare
comunitară și incluziune socială;

cooperare internațională pentru
dezvoltare.



Asociația Novapolis deține Președinția Reţelei Naţionale Antisărăcie și Incluziune

Socială (EAPN RO-RENASIS) 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, cca. 200 de organizatii membre) și a reprezentat

România în Grupul de Politici al EAPN– EU Inclusion Strategies Group între 2013-

2017. https://www.eapn.eu/ & https://www.renasis.ro/

Asociațtia Novapolis este membră FOND România (Federația Organizațiilor

Neguvernamentale pentru Dezvoltare), având un reprezentant în Consiliul

Director al Federației. https://www.fondromania.org/ & https://blackseango.org/

Asociatia Novapolis este membră a Coaliției pentru Drepturile Migranților și

Refugiaților (CDMiR) – o rețea ce reunește organizații neguvernamentale din

domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice din România.

https://cdmir.ro/wp/

Asociația Novapolis este membru asociat în Rețeaua Orașelor de la graniță și

Insulelor – BTIN (Border Town Networks and Islands) ce are rolul de a consolida

și extinde relațiile instituționale existente, în vederea soluționării problemelor

legate de solidaritatea și primirea migranților.

http://www.snapshotsfromtheborders.eu/welcome-border-towns-and-islands-

network/
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PROIECTE ȘI  ACTIVITĂȚI

2021

https://www.facebook.com/NovapolisRomania/


- Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România

EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în Romania, proiect derulat

începând cu luna aprilie 2021 cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,

program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-

2021, ce are drept scop promovarea implicării active, pluridimensionale și multi-

sectoriale și a unei atitudini de acceptare, solidaridate și toleranță în protejarea

drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil

și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii

de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din

unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este

implementat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în

parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru

Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului

județului Timiș. Mai multe informații despre proiect la: https://novapolis.ro/eom/



HER – Strenghtening the socio-economic integration of migrant mothers, proiect

implementat prin programul Erasmus+ KA2 Parteneriate Strategice, ctr. nr. 2020-1-IT02-

KA204-079915 – în care de-a lungul anului 2021 a fost sprijinit antreprenoriatul în rândul

mamelor migrante și s-au dezvoltat căi educaționale, în vederea integrării acestora pe

piața muncii. 

Mai multe informații despre proiect la: https://www.facebook.com/herprojectwomen 

HER –  S t renghten ing  the  soc io -economic  in tegra t ion  o f  m igran t  mothers

https://www.facebook.com/herprojectwomen


BOSS – Building a Network to Boost Social Secure Europe, proiect implementat prin

programul Erasmus+, KA2 Parteneriate Strategice, ctr. nr. 2020-1-LV01-KA204-077474,

prin care pe parcursul anului 2021 s-a propus stabilirea unei rețele de cooperare a

organizațiilor europene pentru a promova securitatea socială și pentru a consolida in mod

strategic capacitatea acestei rețele. 

Mai multe informații despre proiect la: https://www.eapn.eu/boss-building-a-network-to-

boost-social-secure-europe-eapn-national-member-collaboration/  

BOSS –  Bu i ld ing  a  Ne twork  to  Boost  Soc ia l  Secure  Europe

https://www.eapn.eu/boss-building-a-network-to-boost-social-secure-europe-eapn-national-member-collaboration/


Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”,

DEAR, EuropeAid, ctr. nr. CSO-LA/2017/388-115 este un proiect ce a avut scopul să

îmbunătățească înțelegerea critică a factorilor de decizie europeni, naționali și locali și a

opiniei publice cu privire la interdependențele globale care determină fluxurile de migrație
către frontierele europene, în perspectiva atingerii obiectivelor de Dezvoltare Durabila

(ODD), în special ODD 1: Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în

orice context, ODD 5: Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea

tuturor femeilor şi a fetelor, ODD 10: Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în

interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta, ODD 11: Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea

oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi

durabile și ODD16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice

și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor

instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Mai multe informații despre

proiect la: http://www.snapshotsfromtheborders.eu/

Snapshots  f rom the  borders  –  Smal l  towns  fac ing  the  g loba l

cha l lenges  o f  Agenda  2030”

http://www.snapshotsfromtheborders.eu/


ACT4NGO  – Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale

este un proiect lansat în 2021, ce militează pentru eradicarea sărăciei și își propune

capacitarea a 40 de ONG-uri mici care activează în comunitățile sărace din mediul rural în

vederea creșterii impactului acestora la nivel regional și național prin oferirea unui pachet

de servicii de vizibilitate, mentorat, instruiri tematice pentru lobby și advocacy și includerea

lor într-o rețea națională de luptă pentru eradicarea sărăciei.

Mai multe informații despre proiect la:

https://www.facebook.com/ACT-4-NGO-10974369825322 

ACT4NGO  –  Ac t iv i tă ț i ,  Capac i ta re  ș i  T ra in ing  pent ru

Organ iza ț i i l e  Neguvernamenta le

https://www.facebook.com/ACT-4-NGO-10974369825322


CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România  proiect

derulat începând cu luna aprilie 2021 cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,

program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 ce

are scopul de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și

sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților - CDMiR, în vederea

dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea

imigranților și refugiaților în România. 

Proiectul este implementat de către Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi,

în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de

Analize și Inițiative pentru Dezvoltare.

Mai multe informații despre proiect la: https://www.facebook.com/cdmir.ro/about 

CDMiR:  O  v i z iune  comună  pent ru  in tegrarea  migran ț i l o r  ș i

r e fug ia ț i l o r  în  România  

https://www.facebook.com/cdmir.ro/about


CLARINET – Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns,

proiect implementat prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), ctr. nr. 821562 – ce a

vizat prin activitaile sale din 2021 creșterea gradului de conștientizare cu privire la

contribuția pozitivă a migranților în societățile gazdă. Instruirea autorităților locale

europene cu privire la implementarea unor campanii de comunicare care se concentrează

pe migrație, cu scopul pe termen lung de a realiza o mai bună integrare a migranților în

comunitățile lor locale este în continuare o prioritate pentru Asociația Novapolis, iar

implementarea cu succes a proiectului Clarinet project ne-a întărit această convingere.

Mai multe informații despre proiect la: https://www.clarinetproject.eu

CLARINET –  Communica t ion  o f  Loca l  AuthoRi t i es  fo r  IN tegra t ion  

in  European  Towns

https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/


MiraGE – Migrant Integration for Growth in Europe, Fondul Azil, Migrație și Integrare

(FAMI), ctr. nr. 821714 – a oferit suport angajatorilor și a sprijinit antreprenoriatul în rândul

migranților, în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii din țara gazdă. La

nivelul României, în 2021, s-au desfășurat 5 training-uri adresate cetățenilor RTT în

vederea sprijinirii antreprenoriatului și integrării acestora pe piața muncii și 5 training-uri

adresate angajatorilor din România. Sesiunile de formare s-au desfășurat în marile orașe,

unde se găsesc comunități mari de migranți, respectiv București, Constanța, Slobozia,

Timișoara, Oradea, Brașov, Iași și au reunit 97 de cetățeni RTT aflați cu ședere legală în

România și 120 de angajatori.

Mai multe informații despre proiect la: https://www.mirageproject.eu/en/mirage-home/  

MiraGE –  M igran t  In tegra t ion  fo r  Growth  in  Europe

https://www.mirageproject.eu/en/mirage-home/


EUReKA-A key access to EU rights, [O cheie de acces către drepturile UE], co-finanțat de

Uniunea Europeană prin Programul European Drepturi, Egalitate și Cetățenie- REC,

contract nr. 826666, a urmărit pe parcursul anului 2021 scopul general al proiectului de a

contribui la facilitarea exercitării drepturilor de liberă circulație, incluziune și participare a

cetățenilor mobili ai UE în statele membre gazdă, printr-o capacitate si expertiză comună

locală, națională și transnațională și un nivel avansat de acces si utilizare a informațiilor

digitale. 

Printre instrumentele și facilitățile digitale dezvoltate în cadrul proiectului s-au numărat

Manualul de bune practici, portalul Key4mobility și Aplicația conectată la portal.

Principalele informații ce se regăsesc pe portal vizează reședința, angajarea, sistemul de

securitate socială, educația, anti-discriminarea și serviciile europene conexe.

Mai multe informații despre proiect la: https://key4mobility.eu/home-romania-en/

EUReKA -  O  che ie  de  acces  că t re  d rep tur i l e  UE  

https://key4mobility.eu/home-romania-en/


In anul 2021 au fost realizate acțiuni de strângere de fonduri prin campania de

redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit sau prezentarea de dosare pentru

obținerea de sponsorizări și donații, scriere de proiecte și identificarea surselor de

finanțare de la nivel național și european.

Pe parcursul anului 2021 au fost indeplinite toate obligațiile financiare și fiscale ce

au revenit Asociației Novapolis, iar informațiile detaliate privind situatia financiar-

contabilă este publică pe website-ul Ministerului de Finanțe. În plus, participarea la

diverse evenimente și întâlniri la nivel național și internațional au reprezentat un alt

vector utilizat pentru promovarea Asociației și a activităților sale precum și pentru

susținerea obiectivelor sale de advocacy.



Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat

de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui

material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene

2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei

active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000

euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității
sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice,

a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile
bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați
www.activecitizensfund.ro 
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