MEMORIA D'ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ
D'EDUCADORS EN DRETS HUMANS (AHEAD) 2013
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;


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;
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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;



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 i cooperació al desenvolupament.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
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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 institucions I i administracions
públiques.
c) Activitats formatives en l'àmbit internacional
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.
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Memòria d'Activitats AHEAD 2013
A) Projectes desenvolupats
Memoràndums de Cooperació
1.

Memoràndum de Cooperació amb l'Agència Catalana de Joventut (ACJ). Suport
al projecte Euro-Mediterrani en Emprenedoria social “Euro-Mediterranian Youth
Meeting 2013”

2.

Memoràndum de Cooperació amb UNICEF. Projecte “Una escola amb drets”
finançat per la Diputació de Barcelona. Cursos de formació i seguiment de les
activitats en escoles de Cornellà i Sant Cugat

3.

Memoràndum de Cooperació amb Trajectòria MTÜ: en el projecte EuroMediterrani de llarg termini: “Citizenship and democratic participation in
political transition contexts”. Projecte finançat pel Consell d'Europa i la Fundació
Anna Lindh pel diàleg intercultural.

4.

Memoràndum de Cooperació amb Rato NGO (Portugal) en el projecte EuroMediterrani de llarg termini. Projecte finançat per la Fundació Anna Lindh pel
diàleg intercultural.

Cursos de Formació propis
1.

Curs de formació: “Boys don't cry : Mainstreaming gender in youth work”.
Projecte finançat pel programa Joventut en acció de la Comissió Europea a
través del Injuve.

2.

Curs

de

formació

Euro-Mediterrani:

“Communities

in

Transition.

Entrepreneurship for social change”. Projecte finançat pel programa Joventut en
acció de la Comissió Europea a través del Injuve.
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B) Relacions Externes
Catalunya:

FCONGDH (Federació Catalana d'Organitzacions pels Drets Humans):
Membres del Grup de treball en el procés de definició d'Educació en Drets Humans
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://aheadedu.org
Creació del nou logo d'Ahead.
Registre a la Fundació Europea de la Joventut del Consell d'Europa (EYF)
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