
Pentru mai multe informații, contactați-ne! 

CENTER
R

ConstantaAID4Ukrainians:
Ajutor pentru refugiații
ucraineni și RTT din
Constanța și regiunea de
Sud-Est

CENTRUL ROUA  CONSTANȚA Pentru adresa exactă, vă rugăm scanați 
codul QR:

TEL. +40 771 516 508

 +40 771 510 187

E-MAIL: CENTERROUA@GMAIL.COM

FACEBOOK.COM/ROUACENTERCONSTANTA

WWW.NOVAPOLIS.RO

Asociația 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 sa este să susțină și să promoveze
valorile democratice, modelele și intervențiile
pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe
libertate, responsabilitate și respect. 

BLVD. MAMAIA NR. 192, CONSTANȚA 

Proiectul ConstantaAID4Ukrainians: Ajutor
pentru refugiații ucraineni și RTT din
Constanța și regiunea de Sud-Est, K-ROM-
2022-4068 este implementat în perioada 1
septembrie 2022–14 august 2023 de
Asociația Novapolis cu sprijinul financiar al
Diakonie Katastrophenhilfe.
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CENTER
R Asistență directă prin furnizarea de servicii

sociale, informare și consiliere, informații
juridice generale și sprijin pentru accesul la
protecție temporară, consiliere psihologică și
acces la educație, asistență medicală,
locuință, beneficii sociale și referire către
serviciile publice

Ședințe de educatie psiho-socială și
dezvoltare personala, bazate pe evaluarea
riscului de protecție și recomandarea
psihologului

Cine poate accesa serviciile?
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Refugiații ucrainieni și RTT din Constanța și
regiunea de Sud-Est.

Centrul ROUA Constanta creat prin proiectul
ConstantaAID4Ukrainians își propune să
răspundă nevoilor umanitare ale ucrainenilor
care fug de conflict și ale RTT din județul
Constanța și regiunea de SE a României, în
special pentru cei mai vulnerabili, prin
sprijinirea procesului de integrare a acestora
printr-o abordare integrată și complexă și
furnizarea de servicii personalizate pe termen
mediu și lung.

Serviciile sunt oferite în mod
gratuit!!! 

Sprijin pentru incluziune socio-economică,
traininguri și consolidarea accesului și
participării pe piața muncii și antreprenoriat

Cursuri de limba română și de orientare
culturală și acordarea de stimulente
financiare 

Vouchere sociale

Consiliere psihologică individuală și de grup

Activități educaționale, psiho-sociale,
recreative și culturale pentru copiiSprijin privind integrarea refugiaților

ucraineni în România prin creșterea gradului
de conștientizare, consolidarea capacităților,
angajamentul comunității și acțiuni de
advocacy

Care sunt serviciile pe care Centrul
ROUA Constanța le oferă?

 


