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VIZIUNE - MISIUNE - DIRECȚII STRATEGICE 
 

 

 

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 noastră 

este să susținem și să promovăm 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. 

 

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 deținând președenția încă din 2016. 

 

 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. 

 

Asociația Novapolis a dezvoltat și poate oferi expertiză tehnică și consultanță în: cercetare, 

formare și activități socio-educative și recreative, dezvoltare personală și consiliere 

psihologică, incluziune socială și participare civică, comunicare și relaţii publice, 

management de proiect, politici antisărăcie, intervenție umanitară și cooperare pentru 

dezvoltare, migrație și piața muncii, sănătate și sport, politici de tineret. 
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INTRODUCERE 
 

In perioada prezentului Raport Anual de Activitate 

2017, Asociatia Novapolis a desfășurat o serie de 

activități și proiecte pe urmatoarele arii de intervenție: 

 

 fenomenul migrației și efectele asociate acesteia 

prin prisma dezvoltării, respectiv maximizarea 

avantajelor și minimizarea consecințelor negative 

și a costurilor sociale; 

 educația și lupta împotriva sărăciei, a segregării şi 

a excluziunii sociale, promovarea diversității și 

interculturalității; 

 piața 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, voluntariat; 

 cooperare internațională pentru dezvoltare; 

 cercetarea sociala si producerea de expertiza 

pentru fundamentarea de politici publice. 

 

 

MIGRAȚIE 

TINERI 

INCLUZIUNE 

PIAȚA MUNCII 

DEZVOLTARE 

COOPERARE 

VOLUNTARIAT 

EDUCAȚIE 

CERCETARE 

INOVAȚIE 

TIC 

PARTENERIAT 

ANTI-SARACIE 

NEETS 

OPORTUNITATI 

ANTREPRENORIAT 

MOBILITATE 

 

Prioritățile anului 2017: 

MIGRAȚIE 

SĂRĂCIE 

DEZVOLTARE 
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COORDONAREA ECHIPEI ȘI A VOLUNTARILOR  

 

În cadrul Novapolis funcționeaza o echipă multi-

disciplinară, specialisti cu vasta experiența si cunoștințe 

care contribuie la consolidarea expertizei și prestigiului 

Asociației și care adaugă valoare și calitate parteneriatelor, 

activităților și serviciilor pe care le oferim beneficiarilor 

nostri. 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative 

pentru Dezvoltare oferă oportunități de voluntariat 

tinerilor și studenților sau oricăror persoane interesate să 

acumuleze cunoștinte și să se implice în activitătile și 

proiectele desfășurate în cadrul organizației.  În general 

stagiile de voluntariat se desfășoară pe o perioadă de 

minimum 3 luni sau mai mare, stabilita de comun accord, 

sunt neremunerate și facilitează voluntarilor posibilitatea: 

 să se implice în proiecte privind combaterea 

discriminării și construirea de modele pentru 

dezvoltare comunitară și incluziune socială, piața 

muncii, ocuparea și integrarea pe piața muncii a 

tinerilor, categoriilor defavorizate și (re)integrarea 

socială a migranților; 

 să dobândească experiență relevantă și acces la 

informații noi și posibilitatea de formare și instruire 

permanentă; 

 să participe la diverse evenimente și activități socio-culturale și recreative, la acțiuni ce au ca 

scop stabilirea de parteneriate și colaborări naționale și internaționale; 

 să învețe cum se scriu și se implementează proiectele și să-și îmbunătățească abilitățile 

profesionale și competențele interculturale. 

 

 

La nivelul anului 2017, Asociația 

Novapolis a beneficiat de 

expertiza a circa 4 salariati și 

colaboratori – experti din 

domenii diferite cum ar fi 

management și implementare 

proiecte, cercetare, comunicare 

si organizare evenimente, 

cooperare transnațională, 

migrație și piața muncii, 

incluziunea tinerilor și altele 

similare. 

Pe parcursul anului 2017, un 

număr de 8 de persoane au 

activat ca voluntari în cadrul 

Asociației Novapolis. O parte 

dintre voluntari au fost recrutați 

încă anii anteriror și au 

continuat voluntariatul. 

ECHIPA NOVAPOLIS 2017 
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IMPLEMENTARE ȘI PARTICIPARE ÎN PROIECTE - ÎNCHEIEREA DE PARTENERIATE 

 

Partenerii Asociației Novapolis provin din mediul institutional, academic şi de afaceri, 
parteneri sociali (patronate, sindicate), ONG/societate civila (asociaţii, fundatii), precum şi 
domeniul mass media şi cultural.  

In 2017 au avut loc multiple demersuri pentru continuarea, stabilirea si incheierea de 
parteneriate și implicarea in proiecte cu organizatii din domeniul de activitate similar 
asociatiei și alți actori relevanți. Pe parcursul anului 2017, Asociatia Novapolis a inițiat, 
continuat si încheiat urmatoarele colaborari și proiecte: 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „GLOBALCOOL! CREȘTEREA GRADULUI DE 
INFORMARE ȘI IMPLICARE ACTIVĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR, CU PRIVIRE LA 

PROBLEMELE DE DEZVOLTARE ALE LUMII ACTUALE”   
 
Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a implementat, în 
parteneriat cu „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane (A.N.S.R.U), 
proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, 
cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale”.  
 
Proiectul inceput in 2016 a avut o 
durata de 10 luni fiind finanțat de 
către Ministerul Afacerilor 
Externe prin programul României 
de cooperare pentru dezvoltare 
(RoAid), fiind implementat cu 
sprijinul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (UNDP) –  
Centrul Regional pentru Europa și 
Asia Centrală. 
 
Proiectul GlobalCool a urmărit 
realizarea unei campanii de 
informare, conștientizare și 
sensibilizare,  
adresată tinerilor cu vârste 
cuprinse între 14 și 19 ani din 
instituțiile de învățământ liceal din București și din județele Bacău, Buzău, Vrancea, cu 
privire la problemele de dezvoltare globală.   
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Prin activitățile sale, proiectul a îmbunătățit cunoștințele tinerilor cu privire la valorile și 
conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare, cum funcționează și cum sunt puse 
în practică acestea în societatea românească, dar și cum să opereze cu aceste noțiuni în viața 
de zi cu zi, înțelegând faptul că schimbarea globală începe cu fiecare din noi. 
 
Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a organizat în acest 
context activități de informare și promovare și a desfășurat seminarii tematice în licee din 
București și din județele Bacău, Buzău si Vrancea, cu susținerea Inspectoratelor Județene 
Școlare, unităților de învățământ și cadrelor didactice.  
Elevii au fost informați despre eforturile făcute până acum și rezultatele obținute atât în 
România, cât și la nivel global, precum și despre țintele de atins în perioada următoare, 
pregătind de asemenea materiale dedicate și susținând prezentări în cadrul acțiunilor 
desfășurate în licee.  
 
Printre cele mai semnificative 
rezultate obținute în cadrul 
proiectului s-au numărat: 
 
• cca. 600 de elevi și cadre didactice 
din București și din județele Bacău, 
Buzău și Vrancea participanți în 
cadrul sesiunilor de informare și 
seminariilor tematice din cadrul 
proiectului 
• 15 cadre didactice implicate în 
cadrul proiectului  
• 6 licee participante- Școala Libiană 
din București, Colegiul Național „Ion  Creangă” din București, Liceul Pedagogic „Spiru 
Haret” Focșani, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, Liceul cu Program Sportiv 
„Iolanda Balaș Soter” Buzău și Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău. 
• 8 Acorduri de parteneriat încheiate în cadrul proiectului 
• platforma de educație globală monda.eu  
• circa 150 membri ai grupului GlobalCool creat pe Facebook 
 
Proiectul își propune de asemenea să le ofere elevilor și cadrelor didactice ocazia de a participa 
la ateliere pentru promovarea egalității de gen, la o Școală de iarnă și respectiv un Tur 
academic, ocazie cu care pot interacționa cu experți și specialiști în materie și își pot aprofunda 
cunoștințele.   
 
Proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, 
cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale” face astfel apel la tineri să 
conștientizeze și să se alăture eforturilor de la nivel global, devenind multiplicatori și 
susținători ai conștiinței civice globale. Proiectul s-a încheiat în luna martie 2017.  

 

http://www.novapolis.ro/
http://monda.eu/ro
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/


 

                                    
Bucuresti. sector 2, Website: www.novapolis.ro  

 

Pag. 6 din 17 
 

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  “INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru 

migranți in Regiunea 2” 

In perioada iunie 2016 - mai 2017, Asociaţia Novapolis 

– Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare 

implementează in calitate de Partener 1, alaturi de 

Fundatia World Vision Romania, în calitate de 

Solicitant, si Partenerul 2 de implementare, 

Asociația Centrul pentru Resurse Civice (CRC), 

proiectul  „INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru 

migranți in Regiunea 2”.  

Proiectul este co-finanţat din FAMI/15.03.02 și are o 

valoare totală eligibilă de 1.469.247,47 lei Lei.  

Obiectivul general al proiectului este de a furniza 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. 

  
În mod concret, proiectul a asigurat servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și a 
sprijinit 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.  

Grupul țintă al proiectului l-a 

constituit: 

 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. 

 Resortisanți ai țărilor terțe cu 
ședere legală în România (RTT), 
aflați în situații de 
vulnerabilitate. 

 Reprezentanţi ai autorităţilor 
publice şi ONG-urilor cu atribuţii 
în domeniul integrării BP și RTT. 
 

 

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. 

http://www.novapolis.ro/
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In implementarea proiectului, Asociaţia Novapolis – 

Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare a 

participat și a derulat în perioada 2016-2017 o serie de 

activități ce includ: 

 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 ale BP și RTT 
 dezvoltarea de parteneriate și de rețele de 
suport local a actorilor implicați în procesul de 
integrare  
 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultate 2017 

Proiectul are rezultate notabile 

printre care se numără înființarea a 2 

Centre Regionale pentru Integrare la 

Galați și Constanța și a unui Punct de 

lucru la Vaslui în cadrul cărora peste 

250 de BP și RTT au beneficiat de 

informare și de o paletă largă de 

servicii de asistență. Un alt rezultat 

important îl constituie realizarea de 

evenimente de informare și 

promovare a proiectului și a 

rezultatelor sale și elaborarea celor 

3000 de pliante și broșuri în limbile 

comunităților BP și RTT. Totodată, 

una dintre activitățile de seamă ale 

proiectului o reprezintă dezvoltarea 

de parteneriate și de rețele de suport 

local a actorilor implicați în procesul 

de integrare, rețeaua din Regiunea 2 

reunind peste 25 de parteneriate. 
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În 2017, în calitatea sa de membru al 
Comitetului Național de Experți (NEC) 
în cadrul proiectului ,,Mapping 
mobility - pathways, institutions and 
structural effects of youth mobility in 
Europe (MOVE), Asociația Novapolis a 

continuat demersurile privind sprijinirea 
activității de  cercetare în materie de 
mobilitate a tinerilor și a participat la 
Întâlnirea Comitetului de Experți, organizată 
de Academia de Studii Economice București, 
Departamentul de Informatică și Cibernetică 
Economică. 
 

Obiectivul proiectului MOVE este acela de a înțelege 

complexitatea tiparelor de mobilitate ale tinerilor la nivel 

individual și socio-structural, prin intermediul unei abordări 

calitative, interdisciplinare și pe multiple niveluri și prin 

analiza datelor secundare provenite din studii de caz, având 

drept scop încurajarea mobilității și reducerea efectelor 

negative legate de percepțiile obiective și subiective privind tinerii. 

SUSTENABILITATE PROIECT „PRO JUVENES – PARTENERIAT TRANSNAŢIONAL 
PENTRU O PIAŢĂ INCLUSIVĂ A MUNCII PENTRU TINERI” 

 
Asociația Novapolis, în calitate de Partener 2, a contribuit la sustenabilitatea proiectului „Pro 
Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” 
implementat în perioada octombrie 2014 - noiembrie 2015 de către beneficiarul Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și „AUR” – Asociaţia Naţională a 
Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – 
Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, proiect cofinanțat 
din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Investește în oameni! 
 
In acest sens, Asociația Novapolis  a desfășurat multiple activități cu privire la ocuparea forței 
de muncă și incluziunea socială pentru tineri, schimburile de stagiari, schimb de experiență și 
bine practici, dar și depunerea de propuneri de proiecte și cooperarea în proiecte europene, 
diseminare și activități de comunicare: 
 

PROIECT MOVE 

Move este un proiect finanțat de Uniunea 

Europeană, lansat în luna mai 2015, cu o 

durata de 3 ani, care urmărește să 

răspundă provocării de a îmbunătăți 

condițiile în care se desfășoarã 

mobilitatea tinerilor în Europa și se înscrie 

în domeniul Provocarea societală din 

cadrul programului Orizont 2020 “Europa 

într-o lume în schimbare". 
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IMPLICATE IN PROIECTUL PARIS DERULAT CONSORTIUL TARTARUGA 
 

În 2017, Asociația Novapolis a participat activ la 
evenimentul de multiplicare derulat in cadrul 
proiectului PARIS, organizat la SevilLa, Spania in luna 
octombrie 2018. Proiectul PARIS este implementat de 

Consortiul Tartaruga (Palermo, Italia) – unul dintre partenerii 
identificati in cadrul proiectului Pro Juvenes si este finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul ERASMUS +, linia 
Parteneriate Strategice, Învățământ universitar. Scopul 
proiectului este să consolideze curriculele universităților în 
sectorul managementului refugiaților, prin crearea unei 
legături mai strânse între sectorul universitar si organizațiile 
non-profit ce activează în acest domeniu.  
 
CONFERINTA ANUALA  A PLATFORMEI TRANSNATIONALE PRIVIND FONDURILE 
STRUCTURALE EUROPENE  

 

  Asociatia Novapolis a participat la Conferinta Anuala  a 
Platformei Transnationale privind FSE de la Bruxelles, 1-2 iunie 
2017, unde au fost prezentate o serie de modele si bune practici 
privind utilizarea FSE pentru sustinerea incluziunii tinerilor pe 
piata muncii. Printre aceste modele de succes selectate la nivel 
european se numara si una dintre bunele practici identificate si 
impartiasite in cadrul proiectului Pro Juvenes – Partneriat 
transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri – 
proiectul VIVES, derulat de ACH Spania. 

 
 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “SNAPSHOTS FROM THE BORDERS – SMALL 
TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030”, CONTRACT NR. 
CSO-LA/2017/388-115 

 

 

Snapshots From The Borders [Instantanee de la Granițe] este un proiect de 3 ani 
(2017-2020), cofinanțat de Uniunea Europeană (linia bugetară DEAR, EuropeAid) 
fiind implementat de 31 de parteneri, autorități locale aflate la frontiere și organizații 
ale societății civile. Liderul proiectului este Municipalitatea din Lampedusa și Linosa. 
 
 
 

http://www.novapolis.ro/
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Scopul proiectului: 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. 
 

REPREZENTARE ÎN REȚELE ȘI GRUPURI DE LUCRU NATIONALE ȘI EUROPENE 

 

În anul 2017, Asociația Novapolis a derulat și a participat 

la multiple acțiuni realizate în cadrul rețelelor și 

grupurilor de lucru naționale și europene din care face 

parte. 

Totodată, de-a lungul anului 2017, Asociația 

Novapolis a participat la multiple selecții de 

proiecte pe tematici precum cooperarea internațională 

pentru dezvoltare, migrație, gen și egalitate de șanse, anti-sărăcie, educație, tineret și 

antreprenoriat și creșterea capacității actorilor activi în domeniul integrării migranților. 

 

Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS) – EAPN România 

 

În calitate de membră si detinand presedentia RENASIS – EAPN RO, Asociația Novapolis a 

fost implicată într-o serie de activități naționale și europene, cu scopul prevenirii excluziunii 

sociale și combaterii sărăciei.  

http://www.novapolis.ro/
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Pe parcursul anului 2017, Asociația Novapolis a reprezentat România în cadrul Grupului EU 

Inclusion Strategies al EAPN (EU ISG). Acesta oferă sprijin reciproc pentru rețelele în vederea dezvoltării 

unor strategii naționale și planuri de a lupta împotriva sărăciei și cercetează în ce măsură aranjamentele 

instituționale și strategiile UE (Europa 2020, MDC socială, Strategia ocuparea forței de muncă, Platforma de 

combatere a sărăciei, fondurile structurale) pot fi folosite pentru a sprijini punerea în aplicare a unor astfel de 

strategii. Este cadrul în care se evaluează de asemenea, punctele forte și punctele slabe ale acestor strategii și 

politici ale UE.  

 

 Asociația Novapolis a participat la cea de-a patra 

intalnire a Retelei  FEAD "Bune practici in selectia 

produselor alimentare” (GOOD PRACTICES IN THE 

SELECTION OF FOOD PRODUCTS) organizata in 22 

februarie 2017 la Bruxelles. Reunind circa 80 de 

membri FEAD din întreaga Europă, evenimentul a avut drept scop facilitarea schimbului de 

informații și de experiență, precum și consolidarea capacităților și a rețelelor între partenerii 

cheie de punere în aplicare a programului FEAD/POAD, autorități de management și a altor 

părți interesate din UE și de la nivel național. 

 

Un alt demers intreprins a fost participarea Presedintei 

Iris Alexe la Seminarul European “Saracia in zona 

rurala” care a avut loc in Valladolid, Spania in luna 

martie 2017. Obiectivul general al acestui seminar a fost 

de a genera un consens pentru a ghida politicile și resursele 

privind sărăcia și excluziunea în zonele rurale. Astfel, in 

dubla sa calitate reprezentanta Novapolis si RENASIS a avut 

o interventie privind saracia in mediul rural din Romania - provocari si solutii, in cadrul 

panelului in care s-au prezentat experiente relevante din alte state membre (Belgia, Italia, 

Spania, situatia la nivel UE). 

Totodata, in calitatea sa de membra RENASIS, Novapolis a participat activ la Conferința 

anuală EAPN ”Learning from the past to Beyond 2020 – What EU strategy to fight poverty, 

exclusion and inequality?”. Evenimentul a avut loc pe 15 iunie 2017, ocazie cu care a fost 

prezentată poziția și principalele mesaje ale EAPN privind o strategie post-2020 de combatere 

http://www.novapolis.ro/
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a sărăciei și a excluziunii sociale. Conferinta a subliniat faptul ca UE are nevoie de o strategie 

integrată, bazată pe drepturile omului, bazată pe participare și susținută de fonduri pentru a 

face progrese în ceea ce privește sărăcia.  

Asociația Novapolis, EAPN România – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune 

Socială (RENASIS) și Institutul European din România (IER) au marcat Ziua 

Internațională pentru Eradicarea Sărăciei – 17 octombrie - prin dezbaterea 

”România: sărăcia în muncă muncă - experiențe și mesaje ale persoanelor afectate 

de sărăcie”.  

  Dezbaterea inițiată de RENASIS a avut rolul de a 

aprofunda tema sărăciei în muncă din România prin 

discuții privind mesajele PEP referitoare la sărăcia în 

muncă, sărăcia în contextul internațional și Agenda 

2030, sărăcia și impactul său social, Venitul Minim 

Garantat - evoluții și tendințe în societatea 

românească, perspectiva sindicală privind sărăcia în 

muncă și mecanisme de dialog social și consultare publică. 

În cadrul dezbaterii reprezentanții FOND România, Friedrich Ebert Stiftung, Confederaţiei 

Naţionale Sindicale "Cartel Alfa" și ai Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social au 

avut intervenții punctuale privind sărăcia în muncă subliniind necesitatea unor măsuri și 

acțiuni concrete pentru îmbunătățirea situației lucrătorilor din România afectați de sărăcie.  

Totodată, persoanele care experimentează sărăcia 

prezente la dezbatere și-au făcut vocea auzită și au 

transmis mesajele lor: “Doresc ca munca mea să fie 

respectată și să fiu plătită decent”, “Stop sărăciei în 

muncă pentru a oferi un viitor copiilor și tinerilor 

noștri.”, “Muncim mult dar nu ne putem permite 

servicii de sănătate și educație și nu avem siguranța zilei 

de mâine.”,  “Vreau ca munca mea să fie apreciată astfel încât să pot trăi decent cu familia 

mea, în țara mea.” 

http://www.novapolis.ro/


 

                                    
Bucuresti. sector 2, Website: www.novapolis.ro  

 

Pag. 13 din 17 
 

 

 Asociația Novapolis, în calitate de membră a EAPN și deținând 

președenția RENASIS a fost prezentă la Adunarea Generală a 

EAPN 2017. Cu acest prilej, au fost purtate o serie de discuții 

privind situația critică în care se află Europa în contextul în care 

inegalitatea este în creștere și milioane de europeni sunt expuși 

riscului sau trăiesc în sărăcie și excluziune.  

 

Asociația Novapolis a fost foarte activă la nivelul grupurilor de lucru ale EAPN 

și a contribuit la cartografierea activităților membrilor EAPN în domeniul migratiei elaborând si fișa 

națională, precum si fisa privind noi modalitati privind ocuparea/munca. 

In 2017, Asociatia Novapolis a sprijinit RENASIS in 

implementarea  proiectului PACT, proiectului EMIN2 si 

proiectului Journalism prize goes international 2017-2018 in 

care Reteaua a fost/este partener national si a 

desfasurat o serie de activitati cum ar fi diseminarea 

si promovare bunelor practici dezvoltate, gazduirea 

unor evenimente la sediul organizatiei si referirea de beneficiari si 

persoane resursa (jurnalisti, persoane care experimenteaza saracia, 

colaboratori etc.). 

 

FOND ROMANIA. GRUPUL MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE DIN CADRUL FOND 

 

Forumul ONG de la Marea Neagră – 4-6 decembrie 2017, Chișinău, Republica 
Moldova 

Asociația Novapolis a fost prezentă la cea de-a zecea ediție a 

Forumului ONG de la Marea Neagră, organizat la Chișinău, 

Republica Moldova, in perioada 4-6 decembrie 2017, unul 

dintre cele mai importante evenimente dedicate dezvoltării 

internaționale. 

 

http://www.novapolis.ro/
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Cu această ocazie, Asociația Novapolis a stabilit contacte cu alte 

organizatii din alte tari si contribuita la impartăsirea de informații, 

bune practici și experiențe privind implementarea Cadrului Strategic 

pentru Cooperarea Societății Civile în Regiunea Mării Negre. 

 
 
Școala Română de Dezvoltare – București, 4-6 septembrie 
2017  

 
Ca membru activ in rețeaua FOND, Asociația Novapolis a participat 

la Școala Română de Dezvoltare, ediția a 10-a, 

”Advancing the Sustainable Development Goal – are we 

on the right track?”. Evenimentul reprezintă unul dintre cele 

mai importante în domeniul Politicii de Cooperare pentru 

Dezvoltare, iar ediția din 2017 a fost organizată în contextul Agendei 

2030 și a inclus subiecte precum punerea în aplicare a noilor  

Obiective de Dezvoltare Durabilă,  cele mai bune practici în domeniu și actualizări privind noul cadru 

strategic și juridic național privind cooperarea pentru dezvoltare. 

 

Participare la GLOBUE - Gala Solidaritatii Internationale | Bucuresti, 11 

decembrie 2017 

Asociația Novapolis a fost prezenta la Gala Solidaritatii Internationale - GLOBUE, eveniment ce 

a reunit romanii care sprijina comunitati sau persoane din lumea intreaga, oferindu-le un 

spatiu informal de interactiune si inspiratie. Gala a fost un prilej pentru a aduce in prim-plan 

empatia, solidaritatea si dezvoltarea durabila, responsabila, cu atentie fata de societate si 

mediu. Editia din 2017 a pus in lumina reflectoarelor vedetele solidaritatii internationale: 

organizatiile, institutiile si persoanele din Romania care au ajutat prin diferite proiecte sau 

activitati la imbunatatirea vietii persoanelor din tari in curs de dezvoltare sau la promovarea 

solidaritatii internationale in Romania.  

http://www.novapolis.ro/
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ALTE PARTICIPĂRI 

CURS „INSTRUMENTE PENTRU PROIECTUL ERASMUS +” (PIE+) – 
21-27 MARTIE 2017, MALAGA, SPANIA  

Cursul de formare a oferit instrumente și proceduri de lucru 
pentru implementarea cu succes a programului Erasmus + 
pentru proiectele derulate prin aceasta linie de finantare 
reprezentand un cadru proprice pentru schimbul de bune 
practici și învățarea reciprocă legata de punerea în aplicare 
a proiectelor, monitorizare și raportare. 

Astfel, prin participarea sa Asociatia Novapolis a putut sa-si creasca 
si imbunateasca o serie de abilitati si competente privind 

managementul de proiect și sa afle in aceeasi masura despre beneficiile gestionării proiectelor 
cu ajutorul unor instrumente specifice. In mod concret, pe parcursul trainingului a fost oferit 
feedback-ului cu privire la instrumentele prezentate, s-a lucrat in mod aplicat cu acestea, s-a 

interactionatcu alti manageri de proiect si organizatii interesate in crearea unor proiecte 
complexe ulterioare. 

CONGRESUL EUROPE@DJHT-CREATING A SOCIAL AND FAIR 
EUROPE FOR ALL YOUNG PEOPLE - 27.03.2017-30.03.2017, 
DUSSELDORF, GERMANIA 

 Congresul europe@DJHT-Creating a social 
and fair Europe for all young people a inclus 
multiple activitati cum ar fi: vizite pe teren 
(field visits), tururi (guided tours), ateliere 

si actiuni diverese de tip workshop, expert 
forum, vizite la targul de organizatii si institutii, prezentari ale unor 
proiecte. Cu aceasta ocazie Asociatia Novapolis a participat la discutii 
interesante in materie de tineri si tineret, dezbateri privind Strategia si 
Agenda politicii de tineret, trenduri privind tinerii din Europa, evolutii si 
viitorul in materie de tineret in Europa - strucutura deschisa a muncii de tineret – participarea 
voluntara, rolul sistemului educational, adaptarea la nevoile tinerilor si impactul mall-urilor 
(youth work in shopping centres), munca de tineret pentru refugiati, rolul centrelor pentru 
refugiati si diversitatea, spatiul social si abordari dinamice (commercial enviroments and social 
enviroments). 

In cadrul Congresului Novapolis a participat la workshopul Paving the way for more social and 
political participation of young migrants in Europe in cadrul caruia au fost realizate o serie de 
prezentari din partea Salto youth participation Resource Center, Universidad Europea si 
MIGRAFRICA. Asociatia Novapolis a apreciat in mod particular faptul ca evenimentul a adresat 
problematica migratiei si a refugiatilor si felul in care munca de tineret poate fi una dintre 
solutiile integrarii migrantilor si in aceeasi masura un raspuns adecvat pentru societatea 
gazda. 
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PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA ORGANIZATIEI – FONDURI SI FINANTARI 

 

Pe parcursul anului 2017 s-au derulat în permanență activități de comunicare și PR pentru 
promovarea și diseminarea informațiilor referitoare la inițiativele Asociației Novapolis și 
respectiv rezultatele obținute, folosindu-se metode precum transmiterea de comunicate și 
anunțuri de presă, newlettere, articole și materiale dedicate.  
 
Principalele canale au inclus website-ul organizației, paginile și grupurile de Facebook dedicate 
organizației și proiectelor derulate- „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare 
activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale” și 
„INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, platformele online, precum 
și website-urile partenerilor Asociației Novapolis. 
Presa națională și locală a acordat și în anul 2017 un interes deosebit proiectelor Asociației: 
AGERPRES, DIGI 24, website-urile LIVE PR, ROMANIA POZITIVA, website-urile specializate 
STIRI ONG, MIGRANT (realizat în cadrul proiectului Migrant în România)  și PORTAL RESURSE 
UMANE au prezentat initiațivele Asociației Novapolis.  
Conținutul abordat pe paginile de Facebook asociate Novapolis a atras un număr considerabil 
de persoane expuse informațiilor prezentate și implicate în discuții: 224 persoane au apreciat 
pagina dedicată proiectului INTEGRARE+, în timp ce grupul GlobalCool si-a crescut numărul de 
membri ajungând a 148 de persoane. 
Informațiile au fost astfel accesibile publicului țintă al Asociației, din București și din județele 
din Regiunea 2 - Bacău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea, comunităților locale, 
instituțiilor de la nivel central și respectiv local și organizațiilor neguvernamentale.  O atenție 
deosebită a fost acordată în continuare tinerilor, informați și responsabilizați prin intermediul 
proiectului GlobalCool cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale.  
Asociația Novapolis a realizat de asemenea numeroase activități dedicate în cadrul proiectelor 
derulate în 2017: a implementat campanii de informare și conștientizare, a produs și a 
diseminat materiale conținând informații relevante despre activitățile desfășurate, în limba 
română și în limba engleză, a organizat sesiuni de coordonare, întâlniri și grupuri de lucru, 
ateliere și seminarii.   
Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a susținut de asemenea 
demersurile organizațiilor partenere și nu numai, între care amintim campania #StopPoverty 
(http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/) urmărind crearea de societati incluzive în 
care toată lumea este apreciată. 
In acelasi registru al participarii in campanii derulate la nivel european, Novapolis a sprijinit pe 
parcursul anului 2017 pozitia EAPN privind Pilonul European al Drepturilor Sociale - Make 
Social Rights the beating heart of Europe!, precum și demersurile celor 250 de organizatii 
referitoare la viziune alternativă pentru o Europă mai democratică, mai dreaptă și mai durabilă 
- un scenariu ambițios, capabil să câștige înapoi încrederea în UE. 
 
Participarea în cadrul evenimentelor și întâlnirilor desfășurate la nivel internațional și național  
a reprezentat o altă modalitate de a promova Asociația și activitățile sale.   

http://www.novapolis.ro/
http://www.novapolis.ro/ro/
https://www.facebook.com/NovapolisRomania/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/
https://www.facebook.com/Integrareplus/?fref=ts
http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/
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RESURSE Și SURSE DE FINANȚARE 

 

În anul 2017 au fost realizate actiuni de 

strangere de fonduri prin campania de 2% 

sau prezentarea de dosare pentru obținerea 

de sponsorizari si donatii, scriere de proiecte 

si identificarea surselor de finantare de la 

nivel național și european.  

Pe parcursul anului 2017 au fost indeplinite toate obligatiile financiare si fiscale ce au revenit 

Asociatiei Novapolis, iar informatile detaliate privind situatia financiar-contabila este publica 

pe website-ul Ministerului de Finante. 

In plus, participarea la diverse evenimente si intalniri la nivel national si international au 

reprezentat un alt vector utilizat pentru promovarea Asociatiei si a activitatilor sale precum si 

pentru sustinerea obiectivelor sale de advocacy. 
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