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Contract  nr. ref: ERF/13.02-03.01 

 

Linia de buget: Fondul European pentru Refugiaţi  
Ref: ERF/13.02-03.01 
Titlul proiectului: “Servicii de cazare pentru 20 refugiați de origine irakiană, relocați în municipiul Timișoara”  
Aplicant: Asociatia Serviciul APEL  
Partener: AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 Asociația Serviciul APEL, in parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, organizează 
evenimentul de diseminare al proiectului: “Servicii de cazare pentru 20 refugiați de origine irakiană, relocați în 
municipiul Timișoara”, care va avea loc în data de 18.06.2015, la Prefectura Județului Timiș, în intervalul orar 9:30- 
14:00. 

Evenimentul va include cuvântul de deschidere din partea organizatorilor și oficialităților, prezentarea proiectului  

și a activităților derulate. Vor participa reprezentanți ai comunităților de străini și ai organizațiilor 

neguvernamentale care oferă asistență refugiaților relocați. Totodată, au fost invitați să participe și reprezentanți 

ai instituțiilor relevante în domeniul integrării refugiaților.  

Proiectul s-a adresat  celor 20 de refugiați irakieni relocați în Timișoara, prin care s-a urmărit  asigurarea serviciilor 

de cazare și plata utilităților în cazul acestora pentru o durată de 9 luni.  

Activitățile derulate au contribuit la realizarea unei mai bune integrări în societatea românească, prin asigurarea 

unui climat de viață stabil și a unui trai decent, o dată cu oferirea unei noi scheme integrate de asistență și servicii. 

Proiectul: “ Servicii de cazare pentru 20 refugiați de origine irakiană, relocați în municipiul Timișoara”,este 

finanțat din Fondul European pentru Refugiați,  prin Programul General:  ,,Solidaritatea și Gestionarea  Fluxurilor 

Migratorii” (Ref:13.02-03.01) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția 

Shengen, ca  Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.  

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect: 
 Asociatia Serviciul Apel:  Dana Gavril, Coordonator Proiect, email: dana.gavril@apelngo.ro,  mobil: 0766.090.775. 
AIDRom:  Cătălina Niculescu, Manager Proiecte - AIDRom, telefon: 021.210.46.87, email: aidrom@gmail.com, 
mobil: 0757.049.901. 
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