Ets una persona sol•licitant d'asil o
refugiada, d'entre 16 i 30 anys?
Vols explorar l'ús creatiu dels
ordinadors i de les eines digitals?
T’agradaria treballar com a voluntari
o voluntària i ajudar altres persones a
aprendre a fer servir les tecnologies?

Vine i uneix-te al programa
Digital Welcome

És Digital Welcome un bon
programa per a tu?
Digital Welcome és un
programa adreçat a persones
joves refugiades, o sol•licitants
d’asil que vulguin millorar les
seves habilitats lingüístiques
i digitals. Seguiràs un curs de
60 hores en el qual aprendràs
a organitzar tallers sobre
competències digitals.

Vols ensenyar fotografia
digital a nens i nenes?

Quan el curs finalitzi, triaràs
un grup de persones per
treballar com a voluntari.

Al acabar, faràs una narració
digital sobre el teu treball com
a voluntari. Podràs mostrar-li al
món tot el que pots aconseguir!

Vols ensenyar a persones
grans com utilitzar un telèfon
intel•ligent o un ordinador?

T’agradaria impartir un taller de
programació a altres joves?
Amb Digital Welcome, podràs
fer tot això i més. T’ajudarem
a definir a quins perfils pots
ensenyar i quantes hores de
treball voluntari pots realitzar.

Treballes amb persones
refugiades o sol•licitants d’asil?
Si col•labores amb una
organització privada o
institució pública que treballa
per al benestar de refugiats
i sol•licitants d’asil, la nostra
metodologia pot ser molt útil.

La desenvoluparem i posarem a
prova entre els mesos d’abril i juliol
de 2018. Després l’actualitzarem
i compartirem la nostra
experiència amb tu. Volem que
ens ajudis durant tot el procés!
A l’octubre de 2018 organitzarem
un esdeveniment per presentar la
metodologia. Si t’agradaria assistirhi, contacta ja amb nosaltres.

El programa Digital Welcome es
realitzarà a Barcelona, Atenes,
Berlín, Brussel•les, Roma i Regió
d'Umbria, al 2018 i 2019.

Posa't en contacte amb
l'organització de la teva ciutat
per obtenir més informació i
sol•licitar la teva participació!
No oblidis posar Digital
Welcome en l'assumpte del
teu correu electrònic!
FONDAZIONE

FONDAZIONE MONDO DIGITALE,
Rome
Contacte: Annaleda Mazzucato
a.mazzucato@mondodigitale.org

IASIS, Atenes
Contacte: Manos
Dimitriou iasisrnd@gmail.com

Colectic, Barcelona
Contacte: Esther Subias
esther.subias@colectic.coop

Stiftung Digitale Chancen, Berlín
Contacte: Nenja Wolbers
nwolbers@digitale-chancen.de

Centro Studi Foligno (CSF), Regió
d’Úmbria
Contacte: Altheo Valentini
altheovalentini@egina.eu

All Digital,
per a qüestions generals sobre el projecte.
Contacte: Gabriela Ruseva
gabriela.ruseva@all-digital.org
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