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OFERTA NOASTRĂ ESTE …
… voluntar
Participarea dumneavoastră nu este obligatorie.

… individual
Planificarea asistenței se bazează pe situația 
dumneavoastră personală de viață.

… Orientate spre nevoi și obiective
Împreună cu dumneavoastră dezvoltăm idei, obiective 
și măsuri de acțiune.

… divers
Procesul de asistență combină ofertele și serviciile și 
servicii de la diferite puncte de contact.

… pe termen mai lung
Vă putem însoți procesul de integrare pe o perioadă de 
perioadă de timp flexibilă.

… confidențial
Suntem obligați să respectăm secretul profesional.

… gratuit
Nu există costuri pentru dumneavoastră.

PUBLICUL NOSTRU …
Consilierem, sprijinim și însoțim persoanele cu
istoricul imigrației pe drumul lor spre integrare. 

Temele abordate în consilierea noastră sunt,  
de exemplu …

• Limba
• Școală/Studiu
• Educație/profesie
• Muncă/șomaj
• Finanțe
• Locuință
• Relația cu autoritățile
• Familie
• Asistență medicală
• Participarea socială
• Timp liber
• Reședință
• Naturalizare

CE FACEM NOI ...
Împreună, analizăm nevoile dvs. personale și vă punem la 
dispoziție oferte personalizate pentru a vă atinge pas cu 
pas obiectivele de integrare.

Mai ales dacă trebuie să rezolvați mai multe provocări 
în același timp, suntem bucuroși să vă ajutăm să găsiți 
punctele de contact potrivite și să construiți o rețea care 
să răspundă nevoilor dumneavoastră.

Vă însoțim până când vă atingeți obiectivele sau până 
când vă găsiți drumul în mod independent prin sistemul 
de servicii și facilități diverse.


