
 
 

ARMS - Migrants Assistance Services in Western Romania 
 

Promotor: Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale 

Partener: Institutul Intercultural Timișoara   

Finantator: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și 

Norvegiene 2014 – 2021 

Numar Proiect: RO2020/ACF_A6_GM_11 

Durata: 12 luni ( Octombrie 2021 – Septembrie 2022) 

Locatie: Județele CS, TM si AR 

Buget total: 49.999,50 EUR 

  

Proiectul ARMS - Migrants Assistance Services in Western Romania va crește capacitatea 

grupului vulnerabil reprezentant de migranții care ajung în zona de Vest a României, fără intrare 

legală, solicitanți de azil și/sau refugiați cu o formă de protecție în România, prin:  

- Servicii de consiliere și informare privind servicii disponibile oferite de actori 

instituționali și societatea civilă.  

-  Asistență medicală și materială de urgență (alimente, produse de igiena, îmbrăcăminte)  

- Servicii de integrare pe termen scurt prin oferirea de activități de formare privind 

deprinderi de viață și accesare locuri de muncă precum și activități de depășirea a traumelor 

și schimb intercultural.   

- Suport instituțional prin realizarea unei cercetării privind nevoile grupului țintă și 

promovarea unui model nou şi îmbunătăţit pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile. 

 

Ce vom face? 

 

 Tip Asistență Indicator 

1. Sesiuni de  informare și consiliere. 500 migranți 

2. 

Broșura cu informații pentru noi veniții în România 

privind accesul la servicii de suport, parcursul 

procesului de azil și drepturi și obligații. 

500 broșuri 

3. 

Pachete materiale de urgență (alimente sau produse de 

igienă) în valoare de aprox 150 Ron / 31,25 EUR per 

pachet. 

250 pachete 

4. 
Pachete Medicale de Urgenta pentru migranți în 

valoare de aprox 200 Ron / 40 EUR per pachet. 
50 pachete medicale 

5. Pachete îmbrăcăminte de urgență pentru migranți în 50 pachete îmbrăcăminte 



valoare de aprox 200 Ron / 40 EUR per pachet, 

6. 
Sesiuni de formare privind deprinderile de viață (soft 

skils) pentru accesarea pieței muncii. 
 4 trainguri  / 50 migranți în total 

7. Ateliere Art-terapie. 
6 ateliere de art-terapie / 40 

migranți în total 

8. Curs și activități culturale. 70 migranți  

9. 
Sondarea percepției grupului țintă privind nevoile 

acestora pe perioada șederii în România. 

1 cercetare cu 100 de respondenți 

1 masă rotundă cu minim 20 de 

reprezentați autorități și societatea 

civilă. 

1 model nou şi îmbunătăţit pentru 

a adresa nevoilor grupurilor 

vulnerabile. 

10. 
Sesiuni de informare și constientizare a comunității 

locale despre imigranții din România. 

6 activități de diseminare / 200 de 

persoane informate în total. 

 
Asociatia LOGS – Grup de Initiative Sociale este o organizație „grass-roots” stabilită în partea de vest 
a României, promovează din 2019 integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva traficul de 

persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. LOGS este principalul 

furnizor de asistență umanitară migranților din Timișoara și a asistat peste 5.000 de migranți până în 

prezent. Derulează programe de distribuire tichete sociale pentru alimente, acces la servicii de igienizare, 
distribuie îmbrăcăminte și încălțăminte, cursuri de limba română pentru migranți, asistență medicală și 

inițiative comunitare de suport a migranților în România. Mai multe informații pe www.grupulogs.ro . 

 
Institutul Intercultural Timișoara (I.I.T.) este o organizație non-guvernamentală autonomă, non-profit, 

cu activitate educațională, culturală, civică și științifică, fără scopuri politice, care acceptă și promovează 

valorile interculturale, cetățenia activă și respectul pentru drepturile omului. Din 2005 IIT a implementat 
o serie de proiecte pentru a facilita integrarea migranților în România. Aceste proiecte s-au axat pe trei 

domenii principale: (1) o strategie complexă pentru dezvoltarea unor mecanisme de consultare între 

migranți, autorități publice și societatea civilă la nivel local și național; (2) programe de învățare a limbii 

române și orientare culturală; (3) cercetare. Mai multe informatii pe www.intercultural.ro . 
 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul 

general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale 
dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este 

administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru 

Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care 
acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al 

Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a 

cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, 

programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 
intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și 

consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.  

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 

www.eeagrants.ro . 

 

Manager Proiect: Flavius Ilioni Loga ( ilioni.flavius@yahoo.ro / 0765861888  
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