alberguem
esperança

llavors formatives

abril, maig
9 abril: genere
i desenvolupament.
paqui santos

16 abril: factors econòmics
dels desequilibris nord-sud.
alejandro pozo

20 abril: la situació actual
del comerç just.
sergi corbalán

7 maig: orígens de la
participació i voluntariat.
enrique deltoro

21 maig: participació
i mobilització social.
jordi calvo

28 maig: experiències
de consum responsable.
iniciatives locals

voluntariat. comerç just. participació.
educació. cooperació. mobilització.
consum responsable.

@setempv

carrer utiel, 16. benimaclet
telèfon 96 315.35.05
formacióncv@setem.org

inscriu-te

setemcv.org

alberguem
esperança

alberg formatiu

23·24 abril

programa

la surera, almedijar.

voluntariat crític i transformador.

disposarem d'un entorn únic on compartir i avançar

des d'una metodologia participativa conèixer

en el coneixement al mateix temps que treballem tots els

tipus de voluntariat, experiència de cada

continguts. la metodologia que emprem no és expositiva,

participant en el tema, aclariment del voluntariat

si no vivencial, està basada en la metodologia de

crític i transformador. setem

reflec-acció.

educació per al desenvolupament.

l'alberg està gestionant per una cooperativa que treballa

què és educació per al desenvolupament?.

per a promoure el desenvolupament local i sostenible

mostrarem com des de setem treballem aquest

de l'entorn, establint sinergies amb iniciativas i col·lectius

tema. es mostraran projectes, experiències

propers fomentant dinàmiques cooperatives i de

i metodologies emprades des de l'organització.

mutualització de recursos que posen en el centre a

setem

les persones. l'entorn i l'experiència són inigualables.

introducció a la cooperació al desenvolupament.
orígens de la cooperació, objectius, polítiques
realitzades per a tal fi, organismes internacionals
i organitzacions que treballen el tema. inma gisbert

estada: 2 dies.
alberg + llavors formatives
preu: 70 euros.

qui som
som una organització no governamental per al desenvolupament d'utilitat pública,
que treballem en la comunitat valenciana des de l'any 1993. sensibilitzem
a la societat valenciana sobre la desigualtat socioeconòmica mundial i les seues
causes. creiem en la sensibilització i l'educació per al desenvolupament com a
mitjà per a potenciar una societat més crítica i solidària.

alberguem esperança
per un comerç just

setemcv.org

