Curs Asil, Immigració i Drets
Humans (Reus)
Dates del curs: Del 02/10/2019 al 17/10/2019
Hores lectives: 30h
El desplaçament forçat no és un fet puntual de l’actualitat, sinó que és una
història que es repeteix. La principal causa dels desplaçaments forçats al
món és la vulneració dels drets humans. Per això, la protecció
internacional, l’asil, sovint esdevé l’única opció per a milions de persones
que es veuen abocades a fugir de casa seva. És necessari, per tant, entendre
la multiplicitat de causes que forcen a milions de persones a abandonar el
seu país a la recerca de protecció així com la institució de l’asil a casa
nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i respectuosa de la dignitat
de les persones.
A través d’aquest curs presencial volem:
– transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats
– explicar en què consisteix la protecció internacional
– com ha evolucionat la protecció internacional, especialment en el marc de
la Unió Europea i de l’Estat espanyol
– donar a conèixer altres tipus de persecució més invisibilitzades
– oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil
– donar a conèixer quins són els principals aspectes en l’acollida de
persones refugiades
Públic destinatari:
– personal tècnic i polític de les administracions publiques
– treballadors/es i educadors/es socials
– personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o drets humans
– activistes de drets humans
– cossos de seguretat (policia local i mossos d’esquadra)
– conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia
dels drets humans.
Preu: 150€
Preu reduït: 130€ per a persones aturades, estudiants i entitats de l’eix
migracions de laFede.cat
Idioma amb què s’imparteix: Castellà i català
Numero de places: 40
Lloc: Reus (Tarragona)
Horari: de dilluns a dijous de 18:00 a 21:00 hores
Continguts:
> Introducció – Acosta’t a la realitat del desplaçament forçat al món:
tendències i xifres
> MÒDUL I – El desplaçament forçat en el marc dels drets humans: a
nivell mundial, europeu i estatal
> MÒDUL II – Com detectar casos de protecció internacional?
visibilitzem els motius de persecució
> MÒDUL III – El sistema d’acollida de persones refugiades i la
coordinació de serveis i agents per garantir l’acollida integral
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Data inici: Dimecres, 02 Octubre 2019
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Franja horaria: 18-21
Adreça:
Dades de contacte: Aquesta adreça de
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veure-la.
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Programa del curs:

Aviat programa complet
Continguts:
> Introducció – Acosta’t a la realitat del desplaçament forçat al món:
tendències i xifres
> MÒDUL I – El desplaçament forçat en el marc dels drets humans: a
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coordinació de serveis i agents per garantir l’acollida integral
Altra informació relevant:
Lloc per confirmar a la ciutat de Reus
Organitza: Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

