3 cursos de formació internacionals

Strengthening Capacities for
Youth-Led Peace Initiatives
Quan? El projecte té 9 mesos de durada: de l’1 de gener al 31 de setembre del 2019.
El primer curs, en línia, té lloc del 14 de gener al 10 de febrer.
El segon curs, presencial, té lloc de l’11 al 19 de febrer a Geòrgia.
El tercer curs, presencial, té lloc del 13 al 21 maig a Geòrgia.
Participaran joves de 8 països: Geòrgia, Holanda, Alemanya, Armènia, Ucraïna, Azerbaijan, ex república Iugoslava de
Macedònia i Catalunya.
Context:
La consolidació de la pau i la transformació dels conflictes són reptes de la màxima actualitat a Europa, regió on molts
conflictes acaben generant violència, en la mesura que augmenta el nombre de persones, grups i moviments que
abracen idees i narratives violentes i actuen de forma violenta per defensar les seves posicions i interessos. Per donar
resposta a una situació marcada per les crisis (de tipus social, polític, cultural) i prevenir un augment de la violència, el
projecte aspira a crear noves oportunitats per afavorir 1) la participació social de persones joves en iniciatives de
construcció de pau i 2) capacitar líders per organitzar noves iniciatives de formació, sensibilització i intercanvi que
ajudin a reforçar la pau i la coexistència pacífica.
Breu resum:
El projecte reunirà a joves líders disposats a millorar les seves competències per dissenyar processos de formació i
iniciatives de construcció de pau dirigides a altres persones joves, que reforcin la seva participació, des d’un
enfocament de l’educació per la pau, i adquiriran coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió de conflictes, la
comunicació no violenta i la metodologia de la formació no reglada i intercultural.
El projecte, de 9 mesos de durada, inclou rebre 3 formacions, una en línia i dues presencials, realitzar una recerca a
nivell local i proposar i dur a terme una iniciativa per a consolidar o construir la pau en la mateixa comunitat on els
participants resideixen. Les persones seleccionades s’han de comprometre, per tant, a proposar i voler realitzar una
iniciativa per dur a la pràctica allò après al llarg del projecte.
El primer curs de formació, en línia, està dedicat a la construcció de pau i transformació de conflictes.
Els seus objectius són: conèixer a la resta de persones participants en el projecte i comprendre alguns dels principals
conceptes: participació, empoderament, incidencia pública i construcció de pau.
El segon curs, presencial, està dedicat, de nou, a la construcció de pau i a la transformació de conflictes des d’una
vessant pràctica, i té lloc de l’11 al 19 febrer del 2019 a Geòrgia.
Els seus objectius són:
 Fer un anàlisi de la comunitat local fent servir allò après en el mòdul de formació en línia.
 Aprendre a planificar iniciatives de construcció de la pau que donin resposta als conflictes / desafiaments
identificats durant les recerques, en cooperació entre les organitzacions.
 Aprendre a fer ús d’eines de gestió de projectes (com la teoria del canvi o el marc lògic) per a la transformació
de conflictes.
Amb la participació de 24 joves residents als 8 països participants i seleccionats per les 8 entitats promotores/sòcies del
projecte.
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Un cop finalitzat el curs, els participants duran a terme una recerca a nivell comunitari per aprofundir en la comprensió
del context del conflicte específic que han seleccionat i al qual volen dedicar una iniciativa de construcció de pau amb la
participació i dirigida per un grup de joves, durant 3 mesos, del febrer fins a l’ abril del 2019.
El tercer curs de formació presencial està dedicat a la planificació, seguiment i avaluació de projectes i té lloc del 13 al
21 maig del 2019 a Geòrgia.
Els seus objectius són:
 Conèixer quins són els reptes que afecten a les persones joves en els 8 països participants.
 Millorar la comprensió dels principals conceptes relacionats amb la consolidació de la pau.
 Aprendre tècniques i pràctiques per a la promoció de la pau: eines de planificació d'una intervenció col·lectiva,
per l’anàlisi dels conflictes i pel disseny d'intervencions.
El mateix grup que ha participat en els 3 cursos, un cop han tornat al seu lloc de residència, s'uneixen aquest cop en
línia per aprendre sobre la planificació de les diferents iniciatives locals, per a recolzar-se entre ells i per realitzar la
mateixa avaluació de les diferents iniciatives, el format de les quals dependrà dels mateixos participants. Durant 4
mesos: del maig a l’ agost del 2019.
Qui pot participar?
Als 3 cursos que formen part del projecte poden participar totes les persones que compleixin els següents requisits: tenir residència a Catalunya; -ser major de 18 anys; -tenir interès en aprendre; -voler dur a terme iniciatives per a la
construcció de pau en l’àmbit local/nacional; - formar part de l’equip d’una entitat no lucrativa i no governamental
juvenil o bé treballar amb joves en un centre educatiu o administració pública – tenir amb un nivell mitjà/alt d’anglès
(única llengua oficial dels 3 cursos). Cal el compromís de participar en els 3 cursos i en el conjunt d’activitats locals,
preparatòries, d’avaluació i de seguiment, al llarg dels 9 mesos de durada del projecte.
Què cal fer per participar?
1) Completar la fitxa d’inscripció que pots trobar a la pàgina web: http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats
2) Enviar la fitxa d’inscripció a: pau@catalunyavoluntaria.cat
El termini d’inscripció finalitza el 14 de desembre. Donat el límit de places disponibles (3) recomanem enviar la fitxa el
més aviat possible. Ens reservem al dret a tancar el procés d’inscripció abans de la data límit.
Condicions de participació:
Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és
obligatòria i han d’esperar a rebre confirmació per email abans de realitzar la compra del seu bitllet d’avió, el cost del
qual han de pagar per avançat. Els organitzadors realitzaran el reemborsament del 70% del seu cost i les persones
seleccionades hauran d’assumir el 30% del seu cost. Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones
seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota única de participació de 90€ per participar en els 3 cursos. La
FCV fa excepció de la quota de participació a aquelles persones que realment ho necessiten o que realitzen un
voluntariat amb la FCV.
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant els cursos estan cobertes per
l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea. L’entitat coordinadora farà
efectiu el pagament del 70% cost dels viatges internacionals (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop
presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.
En finalitzar el projecte, els participants rebran un Certificat Youthpass, que acredita la seva participació en el projecte i
les competències desenvolupades al llarg dels 3 cursos, la recerca i les iniciatives locals.
Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a
pau@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).
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