
Для отримання додаткової �нформац�ї
зв'яж�ться з нами!
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ConstantaAID4Ukrainians:
Допомога українським
б�женцям та громадянам
�нших країн у Констанц�
та п�вденно-сх�дного
рег�ону

Центр ROUA Constanta Щоб отримати точну адресу, 
проскануйте QR-код:

ТЕЛЕФОН:  +40 771 516 508

 +40 771 510 187

E-MAIL: CENTERROUA@GMAIL.COM

FACEBOOK.COM/ROUACENTERCONSTANTA

WWW.NOVAPOLIS.RO

Асоц�ац�я Novapolis – Центр анал�зу та �н�ц�атив
розвитку має на мет� сприяти консол�дац�ї
демократичного, �нклюзивного та
р�зноман�тного сусп�льства, соц�ально та
економ�чно збалансованого, здатного
задовольнити потреби вс�х. Його м�с�я полягає
в п�дтримц� та просуванн� демократичних
ц�нностей, моделей � заход�в для розвитку
сусп�льства, заснованого на свобод�,
в�дпов�дальност� та поваз�.

BLVD. MAMAIA NR. 192, CONSTANȚA 

В рамках проекту: ConstantaAID4Ukrainians:
Допомога українським б�женцям та
громадянам �нших країн у Констанц� та
п�вденно-сх�дного рег�ону,  K-ROM-2022-4068 
 якийреал�зується в пер�од 1 вересня 2022  - 14
августа 2023 розробленого Асоц�ац�єю
Novapolis за ф�нансовою п�дтримкою Diakonie
Katastrophenhilfe.
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Видавництво: Асоц�ац�я Novapolis
Дата видавництва: Лютий 2023 

E-mail: asociatianovapolis@gmail.com

Ми в�дкрит� понед�лок-п'ятниця: 9:00-17:00
 

mailto:asociatianovapolis@gmail.com


CENTER
R Пряма допомога шляхом надання

соц�альних послуг, �нформац�ї та порад,
загальної правової �нформац�ї та
п�дтримки доступу до тимчасового
захисту, психолог�чного консультування
та доступу до осв�ти, охорони здоров’я,
житла, соц�альних виплат та
направлення до державних послуг

Сеанси психосоц�альної осв�ти та
особист�сного розвитку, заснован� на
оц�нц� ризику захисту та рекомендац�ї
психолога

Хто може отримати доступ до
послуг?

WWW.NOVAPOLIS.RO
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Українськ� б�женц� та ГТК з Констанци та
п�вденно-сх�дного рег�ону.

Центр ROUA Constanta, створений у
рамках проекту ConstantaAID4Ukrainians,
має на мет� задовольнити гуман�тарн�
потреби українц�в, як� т�кають в�д
конфл�кту та ГТК з пов�ту Констанца та
п�вденно-зах�дного рег�ону Румун�ї,
особливо для найб�льш уразливих верств
населення, п�дтримуючи процес їхньої
�нтеграц�ї за допомогою �нтегрованого та
комплексного п�дходу. та надання
персонал�зованих послуг у
середньостроков�й та довгостроков�й
перспектив�.

Послуги надаються
безкоштовно!!!

П�дтримка соц�ально-економ�чної
�нтеграц�ї, навчання та посилення
доступу та участ� на ринку прац� та
п�дприємництв�

Курси румунської мови та культурної
ор�єнтац�ї та надання ф�нансових
стимул�в

Соц�альн� ваучери

Індив�дуальне та групове психолог�чне
консультування

Осв�тн�, психосоц�альн�, розважальн� та
культурн� заходи для д�тейП�дтримка �нтеграц�ї українських

б�женц�в у Румун�ї через п�двищення
об�знаност�, розбудову потенц�алу,
залучення громади та адвокац�йн� д�ї

Як� послуги пропонує 
ROUA Constanta Center?


