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Aquest és el teu curs.

FORMA'T amb nosaltres!
Arquitectura
Sense
Fronteres
és
una
associació
de
cooperació
per
al
desenvolupament
formada
per
personal
tècnic
voluntari
i
amb
un
objectiu en comú:
"Treballar pel canvi social i l'empoderament
de les poblacions des de l'arquitectura i la cooperació."
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"Treballar pel canvi social i l'empoderament
de les poblacions des de l'arquitectura i la
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Comparteixes el nostre objectiu?
T'inquieta la realitat en la qual vivim?
Vols introduir-te
el fenomen de la cooperació des de la teoria i la pràctica en
?
T'agradaria conèixer
com s'elaboren els projectes de desenvolupament sostenible en la cooperació local i internacional
?
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Programa del curs:

Volem mostrar-te l'après del
nostre recorregut, projectes i experiències.
Com?
1. Coneixent
El món de la cooperació, a través d’una breu introducció.

2. Et facilitarem
Coneixements bàsics d’eines teòriques i pràctiques per a projectes de cooperació
, tant en cooperació local com en internacional a partir de
casos reals duts per l'ONG.
3. Aproximant-te
A les lluites socials que garanteixen el
Dret universal a l’habitatge i a la ciutat.
Altra informació relevant:
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Un cop tinguis la plaça, se t'enviarà la documentació per poder formalitzar la matrícula i realitzar el pagament del curs.
Més informació a la nostra pàgina web a l'apartat "FORMA'T!"
www.catalunya.asfes.org

No dubtis i participa!
Organitza: Arquitectura sense Fronteres
Mes informació:
Més informació:

