
 

 
I N V I T A T I O N 

Training of Trainers for Refugees 

 

LEADERSHIP AND COMMUNITY ORGANISING 

against 

SEXUAL VIOLENCE AND HUMAN TRAFFICKING 
 

 

As part of the ProUCare project, we invite English-speaking refugees, mainly from Ukraine, to register and 

participate in the training of trainers (ToT) program in the field of leadership and community organizing, 

focusing on detection of potential causes of sexual violence and human trafficking. 

 

The training will take place in Bucharest between July 21-22 based on the Agenda available here 

https://www.ecler.org/wp-content/uploads/2022/06/ToT%20CO%20Program.pdf  

English-speaking refugees are invited to participate in this training. Registration deadline is July 17, via the 

electronic form: 

https://forms.gle/Y2spkkL69dkiky839 

 

The organizers will provide accommodation for 3 nights and the necessary meals for the 2 days of training. 

 

For more details, please access the project website: 

https://www.ecler.org/proucare  

 

or contact us at 

office@ecler.org  

 

We are looking forward to seeing you joining us  

at Romanian-America University (Bd. Expoziției nr. 1B, Bucharest), MBA Room 

 
 

 

ProUCare is a project funded by Care - a global confederation that has been fighting poverty and social injustice for over 75 years 

and it is coordinated and implemented at national level by the SERA Romania Foundation (a non-governmental, non-profit, private 

organization operating for 26 years in the field of child protection and the promotion of children's rights in Romania) with the 

support of Care France and FONPC (Federation of Non-Governmental Organizations for Children). 

https://www.ecler.org/wp-content/uploads/2022/06/ToT%20CO%20Program.pdf
https://forms.gle/Y2spkkL69dkiky839
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I N V I T A Ț I E 

Instruire de formatori pentru refugiați  
 

LEADERSHIP ȘI ORGANIZARE COMUNITARĂ 
împotriva 

VIOLENȚEI SEXUALE ȘI TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

 

În cadrul proiectului ProUCare, invităm refugiați, în special ucraineni, vorbitori de limba engleză, să se 

înscrie și să participe la programul de training of trainers (ToT) în domeniul leadership-ului și organizării 

comunitare, cu focus pe identificarea potențialelor cauze de violență sexuală și trafic de persoane. 

 

Trainingul va avea loc la București, în perioada 21-22 iulie, în conformitate cu Agenda ce poate fi consultată 

aici: 

https://www.ecler.org/wp-content/uploads/2022/06/ToT%20CO%20Program.pdf 

Refugiații vorbitori de limba engleză sunt invitați să participe la training. Înregistrarea se face online până pe 

data de 17 iulie 2022, prin intermediul formularului electronic: 

https://forms.gle/Y2spkkL69dkiky839 

 

Organizatorii vor asigura 3 nopți de cazare și mesele necesare în cele 2 zile de training. 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați site-ul proiectului:  

https://www.ecler.org/proucare 

 

sau să ne contactați la: 

office@ecler.org  

 

Vă așteptăm cu drag alături de noi la: 

Universitatea Româno-Americană (Bd. Expoziției nr.1B, București, Sala MBA). 

 
ProUCare este un proiect finanțat de Care – confederație globală care luptă de peste 75 de ani împotriva sărăciei și injustiției sociale 

și este coordonat și implementat la nivel național de Fundația SERA România (organizație neguvernamentală, non-profit, privată, 

care activează de 26 de ani în domeniul protecției copilului și al promovării drepturilor copiilor din România) cu sprijinul Care France 

și FONPC (Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copil).  
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