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 Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare este o 
organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social, al 
imigratiei si integrării străinilor în România, al mobilitătii fortei de muncă în spatiul 
european, educatiei şi promovării valorilor democratice. În aceste domenii Asociatia 
Novapolis, prin membri săi, a dezvoltat expertiză tehnică în cercetare, comunicare si relaţii 
publice, management de proiect, formare si activităti educative, implicare în proiecte vizand 
ocuparea si incluziune socială a categoriilor defavorizate. 

Asociatia Novapolis - Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare s-a infiintat 
la inceputul anului 2012 si are drept misiune promovarea valorilor democratice si a 
modelelor si interventiilor pentru dezvoltarea unei societati bazate pe libertate, 
responsabilitate si respect pentru diversitate. Asociatia Novapolis isi popune sa contribuie la 
consolidarea unei societati democratice, incluzive şi tolerante, echilibrată din punct de 
vedere social şi economic capabilă să răspundă nevoilor tuturor. In perioada acoperita de 
prezentul Raport de Activitate, februarie 2012 – decembrie 2013, Asociatia s-a implicat pe 
urmatoarele arii de activitate: 

 

 fenomenul migrației și efectele asociate acesteia prin prisma dezvoltarii, respectiv 
maximizarea avantajelor si minimizarea consecintelor negative si a costurilor sociale; 

 prevenirea problematicii exploatării şi a traficului de copii; 

 educatia si lupta împotriva sărăciei, a segregării şi a excluziunii sociale; 

 piata muncii, ocuparea si integrarea pe piata muncii a tinerilor, categoriilor 
defavorizate si (re)integrarea migrantilor; 

 combaterea discriminarii si construirea de modele pentru dezvoltare comunitara si 
incluziune sociala; 

 sustinere pentru activism in cadrul societatii civile, dezvoltarea de parteneriate si 
colaborari nationale si internationale; 

 cercetarea sociala si producerea de expertiza pentru fundamentarea de politici 
publice mai bune. 
 
Pentru indeplinirea acestei misiuni si a-si atinge obiectivele, Asociatia Novapolis a 

derulat in perioada februarie 2012 - decembrie 2013 o serie de activitati precum: 
coordonarea echipei de lucru si atragerea de voluntari si implicarea lor in activitatile 
asociatiei, realizarea paginii web, promovarea si cresterea vizibilitatii organizatiei cu ajutorul  

 

http://www.novapolis.ro/
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canalelor social media, scrierea si derularea proiectului „Integrarea RTT cu sedere legală în 
România prin Educatie si Sănătate”, implementarea proiectului „My Place  - Centrul Cultural 
Multifuncțional – o punte pentru integrarea RTT în România", actiuni de strangere de 
fonduri prin campania de 2%, sponsorizari si donatii, scriere de proiecte si cautarea surselor 
de finantare pentru indeplinirea obiectivelor propuse, stabilirea si incheierea de 
parteneriate cu organizatii din domeniul de activitate similar asociatiei si alti actori relevanti 
in domeniu, documentare si schimb de bune practici, participare la diverse evenimente si 
intalniri al nivel national si international pentru promovarea asociatiei si a activitatilor sale 
precum si pentru sustinerea obiectivelor sale de advocacy. 

Asociatia Novapolis ofera oportunitati de voluntariat tinerilor si studenţilor interesati 
sa acumuleze cunostinte si sa se implice in activitatile si proiectele desfasurate in cadrul 
organizatiei.  

In prezent, Asociatia Novapolis si prin membrii sai, face parte din diverse reţele 
naţionale si internationale dedicate problematicilor legate de migratie, piata muncii, saracie, 
educatie, sport, tineret si incluziunea socială. În luna decembrie 2013, Asociația Novapolis a 
devenit organizație mambră a Rețelei RENASIS (Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și pentru 
Incluziune Socială) care este la rândul său membră a rețelei europene EAPN (European Anti-
Poverty Network).  

Partenerii Asociației Novapolis sunt din mediul institutional, academic şi de afaceri, 
asociaţii, sindicate, precum şi domeniul mass media şi cultural. Pe parcursul anului 2013, 
Asociatia Novapolis a incheiat o serie de noi colaborari dupa cum urmeaza:  un Acord de 
Parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti precum si cu 10 unitati scolare 
publice sau private din Bucuresti si un protocol de colaborare cu Centrul de cercetare și 
documentare în domeniul integrării imigranţilor. 

Printre materiale publicate in 2013 se numara cele realizate in cadrul proiectului 
“Integrarea RTT cu sedere legala in Romania prin Educatie si Sanatate”:  

-Cartografierea situației copiilor străini în sistemul de învățământ din regiunea 
București-Ilfov - Repere statistice și o scurtă prezentare; 

-Planul Sesiunii de Instruire Generală pe teme vizând imigrația, integrarea străinilor 
în România, accesul străinilor la educație, elemente de interculturalitate și anti-discriminare, 
toleranță și cum să construim o societate românească deschisă și primitoare pentru 
imigranți; 

-Brosura cu rezultatele proiectului„Integrarea RTT cu ședere legală în România prin 
Educație și Sănătate” (română si engleză). 
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