Formacions sobre voluntariat
internacional (maig, juny i juliol)
Els propers mesos de maig, juny i juliol oferim formacions sobre
voluntariat internacional a Catalunya, al País Valencià i a les Illes
Balears. Inscriu-t'hi!

Abans de que arribi l'estiu, a l'SCI oferim diversos espais formatiu per
aquelles persones que marxen a participar en projectes de voluntariat
internacional (camps de treball i voluntariat de llarga durada), les
formacions, però, són obertes a tothom.
Formació de voluntariat internacional
És la formació que fan totes les persones que marxen de camps de
voluntariat internacional de l'SCI, però són obertes a tothom. Es tracta d'obrir
un espai crític on analitzar les problemàtiques globals, aprofundir en les
desigualtats i compartir eines per la resolució i transformació de conflictes.
Es realitza amb mètodes d'educació no formal.
Properes edicions: Oferim diverses propostes de dates i llocs i pots escollir
la que et vagi millor. Per al 2018 les dates per a les formacions bàsiques són:
- 26 i 27 maig (Arenys de Mar)
- 16 i 17 de juny (Moià)
- 30 de juny i 1 juliol a Alboraig (València)
- 30 de juny i 1 juliol a Palma de Mallorca
- 14 i 15 de juliol (Cambrils).
T’interessa? Aquí trobaràs tota la informació i el formulari d'inscripció.

Data inici: Dissabte, 26 Mai 2018
Data final: Diumenge, 15 Juliol 2018
Data final inscripció: Dimarts, 22 Mai 2018
Dies de la setmana: Dissabte i diumenge
Franja horaria: Tot el dia
Adreça: Casa de colònies
Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:

Creiem en el voluntariat com una eina de transformació social, per això,
volem que totes les voluntàries en projectes internacionals puguin
adquirir una visió crítica del món des d'una perspectiva feminista i
intercultural.
Oferim dos tipus de formacions:
Formació bàsica. És la formació que fan totes les participants de camps
de voluntariat internacional de l'SCI. Es tracta d'una primera aproximació
a diferents conceptes relacionats amb les desigualtats globals i fent
èmfasi en l'impacte del voluntariat internacional. Els continguts que es
treballen són els següents:
Concepte de voluntariat, associacionisme i impacte del voluntariat
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https://www.scicat.org/formacio/formacio-departicipants-en-camps-de-voluntariat

Creació, cohesió i autogestió de grups
Identitat, cultura i interculturalitat
La perspectiva positiva del conflicte: resolució i transformació de
conflictes
Desigualtats, injustícies socials i drets humans
Coneixement d’altres projectes i experiències
Perspectiva de gènere
Fotografia per la transformació social
Preparació tècnica: assegurances mèdiques, preparació del
viatge,etc.
Formació d’aprofundiment. És la formació que fan les participants en
projectes de voluntariat en algun país del sud global. Es tracta d'una
mirada més profunda sobre les relacions internacionals i els eixos de
desigualtats. A la vegada, és un espai de descoberta i qüestionament
dels propis privilegis en contextos internacionals i interculturals. Els
continguts que es treballen són els següents:
Decolonialisme i relacions desiguals
Anàlisi global: el concepte nord-sud
Gènere i feminismes en contextos interculturals
* Per participar en aquesta formació has d'haver realitzat la formació
bàsica prèviament.
Quina metodologia utilitzarem?
Proposem treballar a partir d’eines de l’educació no formal: dinàmiques
participatives i vivencials que permetin un procés d’aprenentatge a partir
del debat entre els i les participants, la introspecció personal, la reflexió i
l’intercanvi.
Organitza: Servei Civil Internacional de Catalunya
Mes informació:
https://www.sci-cat.org/formacio/formacio-de-participants-en-camps-de-voluntariat

