MEMORIA D'ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ D'EDUCADORS EN DRETS
HUMANS (AHEAD) 2014
DESCRIPCIÓ DE L'ENTITAT:
L'Associació

d’Educadors

en

Drets

Humans,

AHEAD,

està

formada

per

formadors i formadores especialitzats en l'educació en drets humans (EDH) i
amb una llarga trajectòria en aquesta temàtica en l'àmbit internacional,
especialment europeu, que cerquem la promoció de l'educació en drets
humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la
pau, la democràcia i la solidaritat principalment a Catalunya.
Entenem l'EDH com un procés educatiu a través de la participació activa a
través del qual aprendre sobre els drets humans i entendre els temes
relacionats amb aquests, adquirir habilitats per ser capaços de defensar els
drets humans i desenvolupar actituds de respecte, igualtat i dignitat.

OBJECTIUS de l'ENTITAT
Els objectius de l’associació són:

−

Consolidar l'EDH com a marc de referència per sensibilitzar i educar per

la ciutadania i la participació, pel desenvolupament, per la pau, per la
sostenibilitat, pel treball de gènere i la diversitat afectiva, i en l'aprenentatge
intercultural;

−

Proveir competències als joves, professionals, organitzacions de la

societat civil – especialment a entitat juvenils – i institucions – especialment
educatives – amb la voluntat de promoure el treball intersectorial;
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−

Desenvolupar metodologies innovadores i crear materials pedagògics en

EDH en llengua catalana així com traduir, adaptar i difondre materials
pedagògics d’altres països a l’àmbit cultural i lingüístic català;

−

Impulsar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la definició de

polítiques públiques que incorporin l'EDH com a eix transversal;

−

Implementar projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament

tant en l'àmbit local com arreu del món en pro de la inclusió social.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE L'ENTITAT
L'àmbit d'actuació de l'associació és principalment Catalunya i l'àmbit lingüístic
català. Tot i així, l'entitat també contempla la implementació d'activitats en
l'àmbit internacional.

ACTIVITATS PREVISTES A REALITZAR
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació preveu la realització de les
activitats següents:

−

Formació i altres activitats educatives;

−

Creació de materials pedagògics i metodologies;

−

Generació d'espais d'intercanvi de pràctiques en l'àmbit de l'EDH;

−

Investigació i recerca;
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−

Desenvolupar nous àmbits d'actuació en relació a l'EDH: drets dels

infants, drets de la joventut i altres drets emergents.
−

Implementació

de

projectes

de

solidaritat

desenvolupament.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
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i

cooperació

al

ESTRATÈGIA DE TREBALL 2013-2015

L’estratègia d’AHEAD es concreta en tres àmbits d’actuació: traducció i edició,
activitats formatives i activitats internacionals.
a) Traducció i edició
Traducció del manual en Educació en Drets Humans del Consell d'Europa:
Compass.
Traducció del manual en Educació en Drets Humans per a Infants del Consell
d'Europa: Compasito.
Inclou la traducció, edició i publicació del manual, així com la divulgació del
manual i la metodologia d'Educació en Drets Humans a través de cursos de
formació per a educadors i altres activitats per a la seva promoció i utilització.
b) Activitats formatives
Desenvolupar cursos de formació en Educació en Drets Humans tant en per al
sector de l'educació formal com no formal a Catalunya.
Establir convenis de cooperació amb diferents entitats/institucions que treballin
en temes lligats a l'Educació en Drets Humans.
Oferir

tallers

en

Educació

en

Drets

Humans

per

a

administracions públiques.
c) Activitats formatives en l'àmbit internacional
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institucions

I

i

Desenvolupar cursos de formació en el camp del treball juvenil de forma
internacional i en cooperació amb altres entitats.
Oferir cursos d'educació de formació per a adults en l’àmbit internacional.

Memòria d'Activitats AHEAD 2014
Temes Logístics:
•

Project Identification Code (PIC): 949183510 (Nou programa Erasmus+)

•

Despatx a Erasme de Janer sol·licitat. Entrada prevista Febrer 2015

Projectes desenvolupats
Memoràndums de Cooperació
1. Memoràndum de Cooperació amb l'Agència Catalana de Joventut (ACJ).
Suport al projecte Euro-Mediterrani en Emprenedoria social “EuroMediterranian Youth Meeting 2014”

Nom del curs

Euro-Mediterranian Youth Meeting 2014: Social
Entrepreneurship

Lloc i Dates del curs

6 al 12 d'Abril del 2014 a Barcelona i Olot

Organitzador

Agència Catalana de Joventut (ACJ)

Objectiu principal

Posar en comú les necessitats i les problemàtiques
presents a la realitat juvenil, així com enfortir la
joventut com a agent de canvi en si mateix, un canvi
que suposi una millora de les condicions de vida juvenils
i per tant de la societat en general.
La
voluntat
principal
és
enfortir
els
llaços
euromediterrànis i contribuir a un objectiu impulsat per
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la UE; la consolidació del Partenariat Euromediterrani,
que pretén impulsar les relacions entre Europa i els
països no europeus riberencs de la Mediterrània.
Països partners

28 Unió Europea i països Mediterranis

2. Memoràndum de Cooperació amb Trajectorya MTÜ: en el curs de
formació “Boys don't cry...? Mainstreaming gender in youth work

Nom del curs

Boys don't cry...? Mainstreaming gender in youth
work

Lloc i Dates del curs

Del 3 al 10 d'Agost del 2014 a Estonia

Organitzador

Trajectorya MTÜ

Objectiu principal

To explore how gender roles are constructed and
“normality” established for masculinities and femininities
in diverse communities around Europe;
Introduce Human Rights Education methodologies and
implement approaches and activities that support the
role of youth work in this area;
Contribute actively to de-construct sexist attitudes
through youth work tools that challenge predetermined
gender roles,
Exchange best practices, raise awareness and develop
competences in key concepts for mainstreaming gender
in youth work;
Develop ideas for incorporating gender perspectives in
youth work and at community level, and to introduce
and promote the qualitative development of the
activities of the new programme for youth in the frames
of the Erasmus+ programme.

Països partners

Catalonia, Lithuania, Estonia, Turkey, Italy, Armenia,
Romania, Belarus and Georgia

3. Curs de formació: “Formació de formadors en Drets Humans a Andorra”.

Nom del curs

Formació

de

formadors

en

Drets

Humans

Andorra
Lloc i Dates del curs

Del 1 al 5 de Setembre del 2014 , a Canillo (Andorra)
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a

Organitzador

Colònies Aina

Objectiu principal

Familiaritzar els participants amb el concepte d’Educació
en Drets Humans i donar-los eines per actuar com a
multiplicadors;
Promoure el coneixement dels instruments del Consell
d’Europa, com els manuals COMPASS i Petit COMPASS,
o la Carta d’Educació per la Ciutadania i l’Educació en
Drets Humans;
Introduir una nova aproximació, mètodes i metodologia
a l’educació per i amb infants i joves;
Reflexionar sobre els reptes i el paper de l'educació i els
educadors/es en la promoció, protecció i defensa dels
Drets Humans.

Països partners

Andorra, Catalunya, València

Subvenció

de... Projecte finançat pel Consell d'Europa i el Govern

(codi)

Andorrà

4. Memoràndum de Cooperació amb el Think Tank de Berlin “Demokratie
und Dialog” i la Associació “Jungerpresse” d'Alemanya per desenvolupar
el projecte a mig termini: Generation Crisis.

Nom del curs

Generation Crisis

Lloc i Dates del curs

Berlin del 2 al 8 de Novembre del 2014.

Objectiu principal

Together, participants are investigating, questioning and
reporting the EU crisis, its causes and effects, the
responses and failures, the underlying reasons and
growing resentments.
As the outcome of the seminar, the group of
participants, through work in smaller intercultural
teams, will document the impact, capture the
arguments and portray the key players of the crisis in a
captivating multimedia dossier, expressed in a variety of
print, video and online formats.
‘Generation Crisis’ is a common project of the Berlin
based think-tank Demokratie&Dialog and the German
association of young media makers Jugendpresse
Deutschland in collaboration with the Association of
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Human Rights Educators AHEAD from Barcelona.
Demokratie&Dialog (D&D) runs the leading portal on
youth policy at www.youthpolicy.org.
It is an organisation that generates and consolidates
knowledge and information on youth policies across the
policy cycle, ranging from analysis and policy
formulation
to
implementation
and
evaluation.
Jugendpresse Deutschland (JPD) organises the largest
annual event for young media makers and has an
extensive network of young journalists and editors.
AHEAD is one of the most experienced organisations in
the Spanish youth sector.Friends of Spain in Germany is
a non-profit spanish-german association created to
foster the dialogue between the civil society from Spain
and Germany.
Països partners
Subvenció
(codi)

Spain and Germany
de... Friedrich Ebert Stiftung and Erasmus + / Youth in
Action.

5. Memoràndum de Cooperació amb l'Agencia de Joventut: Visita i informes
dels projectes del Servei de Voluntariat Europeu i Intercanvis juvenils.

Nom del curs

Informes

projectes

del

Servei

de

Voluntariat

Europeu
Lloc i Dates del curs

Visites a Catalunya

Organitzador

Agència Catalana de Joventut (ACJ)

Objectiu principal

Donar suport i fer informes dels projectes de Joventut
en Acció

Cursos de Formació propis
1. Curs de formació: “De-Constructing Normality: Mainstreaming gender in
youth work”..

Nom del curs

De-Constructing Normality: Mainstreaming gender
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in youth work
Lloc i Dates del curs

Del 24 al 30 de Març del 2014 a Coma-ruga (Tarragona)

Objectiu principal

Explore how gender roles are constructed and
“normality” established for masculinities and femininities
in diverse communities around Europe;
Introduce Human Rights Education methodologies and
implement approaches and activities that support the
role of youth work in this area;
Contribute actively to de-construct sexist attitudes
through youth work tools that challenge predetermined
gender roles,
Exchange best practices, raise awareness and develop
competences in key concepts for mainstreaming gender
in youth work;
Develop ideas for incorporating gender perspectives in
youth work and at community level, and to introduce
and promote the qualitative development of the
activities of the new programme for youth in the frames
of the Erasmus+ programme.

Països partners

Catalonia, Lithuania, Estonia, Italy, Armenia, Romania,
Belarus and Georgia

Subvenció
(codi)

de... Projecte finançat pel programa Joventut en Acció de la
Comissió Europea a través del Injuve.
Projecte de formació 3.1 - Eastern Window
ES-31-E124-2013-R3

Pagament

11.439,40 €

2. Curs de formació “Youth work de-constructing gender roles”

Nom del curs

Youth work de-constructing gender roles

Lloc i Dates del curs

Del 3 al 10 d'Octubre del 2014, a Coma-ruga
(Tarragona)

Objectiu principal

Designed for educators, trainers and youth workers to
develop learning competences aimed at mainstreaming
gender in youth work through Human Rights Education
and Non-Formal Education methodologies.

Països partners

Catalonia, Lithuania, Estonia, Turkey, Italy, Armenia,
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Romania, Belarus and Georgia
Subvenció
(codi)

de... Projecte finançat pel programa Erasmus+: Joventut en
acció de la Comissió Europea a través del Injuve.
Acció Clau 1 (KA1)
2014-1-ES02-KA105-000186

Pagament

17.347,20 €

3. Projecte Agencia Catalana de Cooperació (ACCD). En Co-operació amb
les universitats i l'Institut de Drets Humans de Catalunya

Nom del curs

Eines pràctiques per a l'Educació en Drets Humans
per a Infants.

Lloc i Dates del curs

Gener-Juny 2015

Objectiu principal

Explorar el concepte Drets Humans i posar en pràctica
eines per actuar com a agents multiplicadors.
Coneixer els instruments i mecanismes de protecció dels
drets humans a Europa.
Aprendre a utilitzar el Manual d’EDH per a Infants "Petit
Compass" del Consell d’Europa traduït i publicat al
català amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Desenvolupar competències d’EDH per a la
implementació pràctica d’una activitat d’EDH en els
centres educatius o entitats dels participants.
Reflexionar sobre els reptes i el paper de l’educació i els
educadors/es en la promoció, protecció i defensa dels
Drets Humans.

Partners

Amb la col·laboració de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC) i dels Instituts de Ciències de
l’Educació (ICEs) de la Universitat de Girona (UdG) i de
la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona.

Subvenció

de... Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

(codi)
Pagament

9.800,00 €

B) Relacions Externes
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Catalunya:

•

FCONGDH (Federació Catalana d'Organitzacions pels Drets Humans)

•

Membres del Grup de treball en el procés de definició d'Educació

Europa:

•

HREYN (Human Rights Education Youth Network): Xarxa Europea per
l'Educació en Drets Humans.

B) Visibilitat

•

Creació de la pàgina web de 'entitat: http://www.aheadedu.org

•

Creació del nou logo d'Ahead.

•

Registre a la Fundació Europea de la Joventut del Consell d'Europa (EYF)

•

Reunió anual de la Red española de la Fundació Anna Lindh 18-19 de
setembre a Madrid. Encuadrats en el grup de treball sobre Educació i
Interculturalitat.

Posicionaments

•

Pacte Nacional pel Dret a Decidir

•

Pacte Nacional d'Acció Exterior

•

Invitació a ser membres de la FOCIR (Federació d'organitzacions
catalanes internacionalment reconegudes)

Propostes de treball 2015
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•

Despatx

•

Recollida de Petits Compass

•

Petit Compass online
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