4.400 profissionais
capacitados para a gestão

10.000

oportunidades de voluntariado online

e acolhimento de voluntários
através de formações,
intercâmbios de pessoal,
conferências e oficinas

4.000

voluntários
enviados para o
estrangeiro

' para a Ajuda da UE?
O que e' a iniciativa Voluntarios

Oferece a oportunidade, aos cidadãos europeus e aos residentes de longa duração na UE com mais de

Melhor

18 anos, de participarem, como voluntários, em projetos de ajuda humanitária levados a cabo em

Voluntariado na UE

É uma iniciativa criada pela Direção-Geral da União Europeia para a Proteção Civil e Ações de Ajuda
Humanitária (ECHO) e gerida pela Agência Executiva para a Educação, o Audiovisual e a Cultura (EACEA).

todo o mundo, mediante um tempo limitado.
Para mais informação e sobre como participar:

www.euvolunteerportal.org
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

voluntarios@imvf.org

#EUAidVolunteers

www.gvc-italia.org

www.imvf.org

reforçar a
capacidade técnica das
organizações europeias e
melhorar as oportunidades de
participação dos cidadãos da
UE em ações de
ajuda humanitária

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Mais e

É o programa de voluntariado europeu para ações de ajuda humanitária em países terceiros.

MaisVoluntariado
e Melhor
na UE
reforçar a capacidade técnica
das organizações europeias
e melhorar as oportunidades
de participação dos cidadãos
da UE em ações de
ajuda humanitária

O Projeto

Mais e

“Mais e Melhor Voluntariado na UE” é um projeto gerido

Melhor

pela GVC e implementado em parceria com 9 organizações,

Voluntariado

informando e envolvendo outras 38 organizações

é um projeto
promovido por:

europeias, fortalecendo a sua intervenção e experiência no
âmbito da intervenção em ajuda humanitária e na Iniciativa
Voluntários para a Ajuda da UE.
O programa de formação prevê a realização de um curso
e-learning, uma formação internacional em Itália, formações
em 9 países europeus, 7 intercâmbios entre organizações,
a produção de um kit de ferramentas online, conferências
e seminários em Espanha e Itália (colaboração com a
Universidade de Bolonha) e, finalmente, uma vídeo
campanha.

