e-VELP
Youth Volunteer Educators
e-Learning Program

Young Volunteer Educators e-Learning Program (e-VELP) este un proiect european Erasmus+ (2019-2022) care ajută tinerii
migranți/refugiați să ofere ateliere de înaltă calitate și să împărtășească cunoștințele, abilitățile și cultura lor cu comunitățile și
organizațiile locale! Proiectul își propune să creeze și să extindă o comunitate activă de migranți/refugiați educatori voluntari
(VE), formatori de educatori voluntari (VE-formatori) și organizații gazdă până la sfârșitul anului 2021.

CINE ESTE UN EDUCATOR VOLUNTAR?
Educatorii voluntari (VE) sunt tineri migtanți/regugiați
instruiți ca și facilitatori de ateliere. Ei creează și
oferă ateliere de calitate cu scopul de a împărtăși
cunoștințele, abilitățile și cultura lor cu comunitățile
locale.
e-VELP promovează dezvoltarea unor astfel de
personalități în societatea civilă ca o punte între
tinerii migranți /refugiați și comunitatea locale.
e-VELP îi ajută pe tinerii migranți/refugiați să-și
extindă rețeaua profesională, conectându-i cu
organizațiile gazdă.

ΧCE VALORI CREEAZĂ ȘI CÂȘTIGĂ
UN EDUCATOR VOLUNTAR?
VE-urile pot avea un impact mare asupra
societății și a diferitelor grupuri din comunitatea
lor, permițând un schimb de cultură, cunoștințe,
abilități și valori. Ei dobandesc:
- O educație de formator prin intermediul
programului nostru de instruire. Formarea include
cursuri online și ateliere internaționale online.
- Un certiﬁcat de calitate, credite ECTS eliberate de
Universitatea din Vilnius și un certiﬁcat Erasmus+
Youthpass la ﬁnalizarea cu succes a formării.
– Dezvoltarea abilităților de prezentare,i moderare
și leadership
– Statutul social și recunoașterea cunoștințelor lor
– Accesul la organizațiile gazdă care îi ajută să își
extindă rețeaua profesională.

CE ESTE O ORGANIZAȚIE GAZDĂ?
Organizațiile gazdă sunt ONG-uri, instituții
educaționale, grupuri informale interesate să
promoveze incluziunea socială și să găzduiască
ateliere educaționale pentru publicul larg,
membrii lor, studenți sau personal.

CE VALOARE CREEZI ȘI CÂȘTIGI CA
ORGANIZAȚIE GAZDĂ?
Organizațiile gazdă au un rol important în
succesul călătoriei VE, deoarece sunt vitale
pentru transformarea atelierelor în realitate.
Organizațiile gazdă creează o legătură între VE
și comunitate.
Avantajele unei organizatii gazda:

- Ateliere calitative: acces la cunoștințe gratuite și
valoroase.
- Impact: creșteți impactul social prin ateliere și
parteneriatul nostru. Creați incluziune socială
contactând direct și învățând de la reprezentanții
altor culturi
- Expunere: promovarea atelierelor crește
vizibilitatea pentru noii membri ai comunității
- Rețea: conectarea la voluntari și organizații
motivați și caliﬁcați la nivel național și global.
- Informare: creșteți vizibilitatea globală prin
intermediul site-ului nostru web. Organizațiile
gazdă selectate vor ﬁ invitate să-și prezinte
experiența atelierului în 5 conferințe care au loc
în Germania, Lituania, Cipru, România și Italia în
2021-2022.
- Servicii de asistență: asistență în planiﬁcarea,
găzduirea și promovarea atelierelor online /
oﬄine și a rezultatelor acestora

