
Ghid pentru colaboratori



Suntem interconectați ca oameni. Atunci când te muți
într-o țară străină trebuie să o iei de la zero. Loc de
muncă nou, mentalități noi, limba vorbită în jur. 

Proiectul Viața în diaspora este despre a-i ajuta pe cei
care tocmai se mută în țara unde tu locuiești de multă

vreme. Tu deja știi foarte multe lucruri pentru a-i ajuta
să se adaptezem mai ușor.



Este foarte greu să începi o viață nouă. 
Fiecare dintre noi a plecat spre alte țări din nevoia de
mai bine, sau din nevoia de a-i ajuta pe cei de acasă.
Motivul relocării nu contează neapărat, cât mâna de

ajutor care poate fi oferită.



CUM FUNCȚIONEAZĂ DE FAPT?

Fiecare țară are un reprezentat care se ocupă de tot
ceea ce înseamnă adunarea și publicarea de informații.

Aceste informații trebuie să fie conforme fiecărei
pagini. Mai precis, să conțină formulare care pot fi

downladate. Aceste formulare trebuie să conțină
informații importante despre zonă, ex: formulare de

angajare/șomaj/chirie/etc, în format tipizat (dacă este
cazul), dar și tradus în limba română.



CUM FUNCȚIONEAZĂ DE FAPT?

 De asemenea trebuie să conțină informații despre cum se
completează. Suntem aici ca să ajutăm, iar cei care tocmai

ajung pe plaiurile străine nu au de unde să știe cum să evite
diverse păcăleli.

Restul conținutului poate să fie conținut din informații diverse
despre reduceri, locuri turistice care sunt frumoase dar nu

foarte renumite, restaurante bune dar puțin vizitate de turiști,
mici trucuri despre cum să te descurci în zonă, rețete de ale

locului sau altele asemenea.



CE ÎNSEAMNĂ ASTA?
Tot conținutul acestui site depinde doar de tine. 

Gândește-te cât de greu ți-a fost in primele luni, în primul
an. 

Gândește-te cât de ușor este acum, că știi atât de multe
lucruri.

Ne ajutăm între noi din dorința de a rămâne uniți, de a îi
ajuta pe cei din jurul nostru să se adapteze mai ușor.

Faptele bune au diverse forme, iar aceasta este una dintre
ele.



website-ul 
mentenanța
hostingul
consultanță

Noi oferim:



CARE VA FI INVESTIȚIA MEA?

Noi suntem o asociație care investește mult în lucrurile acestea.
Colaborăm cu o agenție de publicitate care ne oferă preț

preferențial cu mult sub prețul pieței pentru a se asigura că
lucrurile merg bine. 

Construcția unui site, domeniile, dar și hostingul acestora sunt
costuri fixe, care trebuie acoperite anual (mai precis domeniul și

hostingul).



CUM VOI REUȘI SĂ PLĂTESC?

Am creat un sistem care ajută la acoperirea costurilor pentru
fiecare colaborator în parte. 

Acest sistem se bazează pe programe de afiliere, dar și pe
descărcarea contra cost a unui anumit conținut de pe site.

Aceste câștiguri vor acoperi partea de documentare, traducere
(timpul investit), dar și costurile anuale de susținere ale site-ului.



Ce mai oferim
acces la cursuri de Social Media
pentru începători
acces la cursuri pentru sistemele
de afiliere
răspunsuri la toate întrebările pe
care le aveți despre cum
funcționează toate astea



Toate aceste lucruri le facem pentru a
ajuta semenii noștri care vin în țările
în care trăim de atâta vreme, atât ca
turiști cât și ca oameni care vor să
trăiască aici.
Nimeni nu știe mai bine decât noi,
care am trecut deja prin atâtea.
Să îi ajutăm pe semenii noștri care își
doresc să scape mai repede de
coșmarul relocării.



Împreună
putem
face

mai
frumoasă


