La Comisió Espanyola d´Ajuda al Refugit, CEAR, és una Organització
No Governamental, fundada l´any 1979, la missió de la qual és
defensar i promoure els Drets Humans i el desenvolupament integral
de les persones refugides, apàtrides i migrants amb necessitats de
protecció internacional i/o d´exclusió social.

CONTACTE

CEAR València
C/. Francisco Moreno Usedo nº 21 bajo.
Telf. 963162477
fax 963440931
www.cear.es
Accem és una Organització No Governamental estatal que sorgix en
1951 i que treballa per a millorar les condicions de vida de les persones
més vulnerables, especialitzant-se en el treball vinculat al dret d´asil i les
migracions. Defén la igualtat de drets, deures i oportunitats de totes les
persones independentment del seu sexe, origen, nacionalitat, religió,
opinió política o grup social a què pertanguen.

CONTACTE

Accem
C/. Mossén Fenollar, 9
46007 Valencia
Tfno: 963496977
Tfno. y Fax: 963673994
www.accem.es

REGIDORIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ

Creu Roja Espanyola és una Organització Humanitària que dóna
respostes integrals a les persones en situació de vulnerabilitat des
d´una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari.
Des de fa anys realitza una intensa tasca amb persones migrants
i refugides, treballant per la seua integració activa.

CONTACTE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Ciudad Gran Turia.
C/. de la Cruz Roja, nº 2
Edicio TER 3 - Bloque 3, Pl. Baja. Of. 6
46014 Valencia
Tfno: 963802244

www.cruzroja.es
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PRIMERA ACOLLIDA

Aquest servei consistix en oferir el primer suport i
atenció a les persones sol·licitants i/o beneciàries de
protecciò internacional després de la seua arribada a
la Comunitat Valenciana. Se´ls atén mentre es realitzen
tots els tràmits necessaris i/o ns al seu posterior
acomodament en un altre dispositiu d´acollida o el seu
accés a un altre recurs.
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SENSIBILITZACIÓ I MEDIACIÓ
PER A LA INTEGRACIÓ

Exercici d´activitats dirigides a donar a conéixer la
situació de les persones refugiades, les particularitats
de la seua acollida, així con les dicultats trobades
per a la seua plena integració. Es realitzen diferents
activitats amb la societat civil, entitats privades i
públiques, a  d´identicar i promoure experiències
innovadores dirigides a millorar la inclusió de les
persones refugiades.

Des de la Segona Guerra Mundial, assistim al major èxode forçat de
persones refugiades al món. Més de 60 milions de persones s´han vist
obligades a abandonar les seues llars i estem veient com moltes
d´elles perden les seues vides a les portes d´Europa. Altres, encara que
aconseguixen arribar, no reben una adequada acollida ni protecció. És
per això que l´Ajuntament de València, junt amb les tres entitats
referents en matèria d´asil: Accem, CEAR i Creu Roja, han creat el
projecte La Nostra Ciutat, el Teu refugi amb la nalitat d´afavorir els
processos d´Inclusió Social del col·lectiu de persones refugiades en la
ciutat de València intervenint en quatre àrees de treball:
1. Sensibilització i Mediació per a la integració
2. Primera Acollida
3. Formació
4. Ajudes extraordinàries
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FORMACIÓ

La formació és una ferramenta clau per a la plena
integració de les persones sol·licitants de protecció
internacional o refugiades. El desenvolupament
d´accions formatives possibilita un reciclatge
professional molt important per a la reinserció
laboral de les persones refugiades així com un
reajustament de les seues capacitats.
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AJUDES EXTRAORDINÀRIES

Es tracta d´ajudes puntuals i d´emergència que
pretenen donar cobertura a necessitats en matèria
d´educació, habitatge o alimentació. Donades les
característiques d´aquestes ajudes, per a la concessió
de les mateixes es requereix sol·licitar cita prèvia en
qualsevol de les tres entitats i valoració tècnica del
professional.

