Program de mentorat pentru implicarea copiilor
în activități educaționale și recreative
Împrietenește-te, ascultă, vorbește și fii un exemplu pentru un copil migrant!

Daca ai intre 18 si 25 ani, stii sa asculti, esti empatic si creativ, esti rabdator cand copiii considera
dificil sa isi exprime sentimentele, crezi in drepturile si participarea copiilor, esti curios sa afli despre
alte culturi, Fii voluntar! Vino si lucreaza cu noi!
Perioada si durata programului
Programul de mentorat va dura 9 luni, cu întâlniri săptămânale cu copii migranți între 10 și 14 ani.
Primul ciclu începe în iulie 2019, iar cel de-al doilea în martie 2020.
Formarea voluntarilor are loc in Predeal, in perioada 1-2 iulie 2019
Despre Terre des hommes
Infiintata in 1960 in Elvetia si activa in peste 35 tari ale lumii,
Fundatia Terre des hommes a avut o prezenta neintrerupta in
Romania incepand din anul 1992, contribuind la imbunatatirea
sistemului de protectie a copilului, reforma asistentei sociale si
facilitarea participarii copiilor la dezvoltarea propriei comunitati.
Misiunea Terre des hommes este de a oferi ajutor imediat
copiilor exploatati sau in situatii de risc si de a schimba
societatea in beneficiul generatiilor viitoare.

Proiectul "Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație" (MINT) crește capacitatea copiilor
refugiați și migranți din România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia.
Împreună cu partenerii săi, Terre des hommes elaborează un program inovator și replicabil de mentorat peerto-peer, bazat pe bunele practici și modele testate. Programul de mentorat include formarea voluntarilor locali
și asocierea acestora cu copii migranți și refugiați. Mentorii și copiii vor fi implicați în întâlniri individuale și de
grup, care se concentrează pe sprijin educational și de limbă, precum și pe activități recreaționale, precum
jocurile. Partenerii noștri sunt Terre des hommes Ungaria, Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. din
Republica Cehă, Fundacja Ocalenie din Polonia și Slovenska filantropija din Slovenia, proiectul fiind cofinanțat de Comisia Europeană – Direcția Generală Migrație și afaceri interne.

Ce poti obtine de la participarea in programul de mentorat?
• Iti poti îmbunătăți abilitățile de leadership și facilitare;
• Primesti sprijin permanent și acces la un program de formare;
• Esti expus la culturi noi;
• Poti face o diferenta în viața unui copil nou venit în România;
• Te distrezi și te implici în activități culturale, sociale și fizice;
• Primesti un certificat la sfârșit care evidentiaza impactul programului.

Ce dorim sa realizam prin acest program:
Cu ajutorul tău, copiii migranți se vor integra mai bine prin dobândirea de cunoștințe privind limba
română, cultura și obiceiurile locale, își vor crește stima de sine și încrederea, se vor distra și se vor
implica în activități, vor dobândi noi cunoștințe, abilități și aptitudini.
Știai că: Aproximativ 30% din populația de migranți ajunsă în Europa în ultimii ani au fost copii - mulți dintre ei
separați de familie sau neînsoțiti, care se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația,
incluziunea socială și ocuparea forței de muncă?

Daca esti dornic sa te implici, te rugăm să trimiți răspunsul tău la întrebarea următoare:
„Ce activități ai face cu copiii migranți pentru integrarea lor mai bună?” la cristina.vladescu@tdh.ch

