Grup ţintă:
Solicitanţii de azil/refugiaţii
Obiective

“Ca acasă”
Program Cultural- educaţional
Sprijin în probleme legate de
sănătate, integrare, educaţie,
traducere, găsirea de locuri
de muncă şi de cazare

Facilitarea integrării
Solicitanţilor de azil/refugiaţilor în
mediul social şi cultural românesc

Dotarea spaţiului asociaţiei
la standarde europene;
Asigurarea unei atmosfere
„Ca acasă”

Descriere:
Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare işi are sediul în Şomcuta Mare în imediata apropiere a Centrului Regional de
Cazare şi Proceduri de Azil din localitate.
Pentru a creşte şansele de integrare socială a solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit statutul de refugiat sau o
altă formă de protecţie, în procesul de pregătire a acestora, este nevoie de cunoaştere şi de crearea unei atmosfere
ambientală care să permită apropierea şi accesul la nişte servicii indispensabile. Pentru atingerea obiectivelor acestui
program, ascociaţia încă de la înfiinţarea sa a amenajat şi dotat spaţiul din Şomcuta Mare cu birouri, calculatoare, scaune
ergonomice, canapele, telefon /fax şi imprimantă multifuncţională.
Acest lucru a fost posibil datorită finanţatorilor care au înţeles necesitatea funcţionării în Şomcuta Mare a unui astfel de
program.
Iniţiat în 2013, în cadrul acestui program asociaţia oferă>
Servicii menite să vină în sprijinul grupului ţintă în probleme legate de sănătate, integrare, educaţie, consiliere, traducere,
găsirea de locuri de muncă şi de cazare
Acces gratuit la internet şi programe de televiziune transmise prin satelit
Servicii de copiere şi xeroxare
Realizarea unui climat optim, care poate oferi solicitanţilor de azil servicii care să-i ajute să se simtă „Ca acasă”
Spaţiul este dotat şi pentru orgnizarea unor evenimente, precum conferinţe, seminarii, cursuri de formare.
În cursul anilor, spaţiul a fost vizitat, pe lângă oficialităţile locale şi judeţene de multe alte personalităţi printre care
amintim: E.S. Dl. Vasile Sofineti, ambasador al României în statul Kuweit (2013, 2014), E.S. Saker Malkawi, ambasador al
Regatului Haşemit al Iordanieila Bucureşti (2015), ambasadorii Republicii Irak la Bucureşti, E.S. Dl. Omar Karim Berzinji
(2013) şi E.S. E.S Dl. Hussain Sinjari (2015).
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Finanţatori:

30 mai 2013 – Inaugurarea oficială a Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi Integrare
La activităţile prilejuite de acest eveniment au fost prezente, la nivel de rectori şi prorectori, un număr de 8 aşezăminte
româneşti univesitare, respectiv Universitatea “Spiru Haret”- Bucureşti, Universitatea “1 Decembrie 1918-Alba Iulia,
Universitatea “Danubius”-Galaţi, Universitatea din Petroşani, Universitatea “Vasile Goldiş”-Arad, Universitatea TehnicăCluj,Universitatea “Dunărea de Jos”- Galaţi şi Universitatea din Piteşti.
Manifestarea a debutat, în cursul dimineţii, la Baia Mare, prin primirea oficială a participanţilor la Primăria municipiului Baia
Mare şi la Prefectura Judeţului Maramureş. A urmat un forum de dezbateri, desfăşurat în Sala de conferinţe a Universităţii de
Nord din Baia Mare, prilejuri în care oficialităţile locale, judeţene şi reprezenanţii universităţilor au subliniat necesitatea
impulsionării raporturilor culturale, educaţionale, sociale şi umane dintre România şi ţările arabe şi au asigurat susţinerea pentru
îndeplinirea cu succes a obiectivelor pe care nou-înfiinţata asociaţie şi le-a propus
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În cursul după-amiezii oaspeţii au fost invitaţi să viziteze sediul asociaţiei din oraşul
Şomcuta Mare unde au fost întâmpinaţi şi salutaţi de preşedintele Consiliului Judeţean, Dl Ciceu Zamfir, de primarul oraşului
Şomcuta Mare, domnul Florin Talpoş, de Dna Simona Chioran, directoare a Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru
Solicitanţi de Azil, Maramureş şi alte oficialităţi locale. Sediul, respirând, încă, mirosul de prospeţime al amenajărilor, şi-a primit
vizitatorii în încăperile sale spaţioase, generos luminate şi modern dotate cu utilităţile şi dotările de birotică şi comunicare
moderne. La inaugurarea spaţiului au participat şi câţva refugiaţi, interesaţi să afle ce facilităţi le oferă asociaţia nou înfiinţată.
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În vizită la ANCI
2013

2014

E.S Dl.Hussain Sinjari, Ambasador al Republicii Irak,
în mijlocul refugiaţilor
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2015

2016

