PROJECTE DE SUPORT EDUCATIU DIRIGIT A NENES I ADOLESCENTS DE TAMALE, GHANA.

Si busques un voluntariat de suport educatiu a nenes i adolescents, tens una oportunitat al Projecte
d'Educació de Tamale, al nord de Ghana.
L’objectiu d'aquest projecte és donar suport a persones en situació de vulnerabilitat que viuen en un indret
urbà al voltant de Tamale. El voluntariat per a l'educació de nenes i adolescents a Ghana requereix que els
i les voluntàries s'involucrin en una sèrie d'activitats, a l'escola, de manera regular. Això pot incloure, però
no pot limitar-se a:
-Donar suport al professorat local a impartir classes.
-Treballar amb grups més petits i donar suport en millorar les seves habilitats de lectura, escriptura i càlcul.
-Ensenyar una de les classes pel teu compte, però rebràs un complet suport si això succeeix.
-Involucrar als estudiants en activitats fora de la classe per a ensenyar-los la importància de l'activitat física.
Els i les voluntàries podran realitzar aquest voluntariat amb una dedicació de 1 setmana a 24 setmanes.

Més informació a:
https://www.volunteeringsolutions.com/es/ghana/volunteer-girls-teaching-program#getMoreInfoDiv

ES BUSQUEN VOLUNTÀRIES PER A PROGRAMA DE SUPORT D'ONGS A CAMBODJA.

Cambodja ha estat testimoni d'una llarga fase de destrucció i guerra, que va tenir un gran impacte en
l'equilibri social i econòmic del país. Encara queden els efectes del passat, que intimiden als sectors més
febles de la societat, i afecten a les persones, a títol individual, i famílies, que viuen en situacions de
pobresa i falta d’atenció mèdica; així com també els afecta la degradació extrema del medi natural que
pateix el país.
Volunteering Solutions, en associació amb ONGs locals a la ciutat de Phnom Penh, té com a objectiu ajudar
els sectors més febles de la societat proporcionant-los recursos i eines per a donar-los suport en el seu dia
a dia.
Les i els voluntaris que s'uneixin al Programa de Suport d'ONGs a Cambodja poden dedicar el seu temps i
proporcionar el suport necessari requerit, depenent de les seves habilitats, qualificacions i interessos.
Els i les voluntàries que s'uneixin al Projecte de Suport a les ONG a Cambodja hauran de dedicar un mínim
de 5 setmanes per al programa.

Més informació a:
https://www.volunteeringsolutions.com/es/cambodia/volunteer-for-ngo-support

ES BUSQUEN VOLUNTÀRIES PER A PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB EL MARROC

L'Associació Shuia b shuia busca voluntàries que vulguin participar en un projecte d’acció socioeducativa,
dinamitzant activitats de lleure dirigides a grups de nens i nenes del poblat Douar Sifa, al Sud- Est del
Marroc.
L'associació Shuia b shuia té com a objectiu potenciar els lligams entre la societat catalana i la marroquina
desenvolupant projectes de cooperació.
Si tens més de 18 anys, experiència en el món del lleure, et motiva el projecte i tens disponibilitat del 18 al
30 d’agost, no dubtis en contactar l’entitat coordinadora.
Més informació a:
https://www.facebook.com/shuiabshuia/
shuiabshuia@gmail.com

ES BUSQUEN VOLUNTÀRIES PER A PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES ARGENTINES.

L'Argentina enfronta problemes de drets humans que inclouen la violència endèmica contra les dones.
Malgrat una llei de 2009 que estableix mesures integrals per a prevenir i castigar la violència contra les
dones, l'assassinat impune de dones continua sent una preocupació greu.
Aquest projecte posa de manifest la importància de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, en
particular l'apoderament econòmic de les dones mitjançant l'enfortiment del paper de les dones com a
impulsors de la reducció de la pobresa, la promoció de dones inversores i empresàries.
En el programa d'igualtat de gènere, les voluntàries treballen donant suport a les accions de les dones
argentines en una àmplia gamma de sectors per a defensar els drets de les dones en matèria de salut, de
llei i governança.
L'objectiu principal se centra en donar suport a les iniciatives i projectes de dones que tenen com a objectiu
promoure la igualtat de gènere com a eina de transformació social.
Les funcions i responsabilitats, prioritàries, de les voluntàries són promoure i enfortir el lideratge de les
dones dins de les seves iniciatives locals, organitzar reunions per a intercanviar experiències amb altres
dones i posar-les en contacte amb altres fonts de recursos tècnics i financers.

Més informació a:
https://www.volunteeringsolutions.com/es/argentina/women-empowerment-volunteering-program

TRIPWOMAN, COMUNITAT DE DONES VIATGERES.

TripWoman és una comunitat de dones viatgeres disposada a ajudar-se mútuament, intercanviar consells,
experiències i allotjament. TripWoman encoratjarà a les dones de TOTES LES EDATS a viatjar i minimitzar
el seu temor a possibles complicacions.
Basat en conceptes com sororitat i espais segurs no mixtes, aquesta comunitat permet crear un espai de
confiança entre dones al voltant del món: dones que viatgen o volen viatjar soles, dones que temen no
parlar l'idioma, mamàs viatgeres, etc.
A què esperes per a unir-te a aquesta plataforma?
Més informació a:
http://tripwoman.es/project/

El 12 DE MARÇ, LA COCAT, OBRE INSCRIPCIONS PER PARTICIPAR A CAMPS DE TREBALL
INTERNACIONAL A L’ESTIU

Saps què és un camp de treball internacional? Un camp de treball internacional és una experiència de
voluntariat i formativa on tu ofereixes el teu temps a una organització d’un altre indret del món per tal de
realitzar una feina de suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia molt diversa
(social, mediambiental, cultural, educatiu,…), realitzant tasques com ara la protecció a la natura,
sensibilització, ajudant persones i col·lectius, intervencions al patrimoni, festivals o tasques de tipus
arqueològic.
Els camps de treball són estades d’entre 15 i 20 dies que es realitzen sobretot a l’estiu, tot i que hi ha
projectes al llarg de tot l’any. Combinen la col·laboració del o la jove en un projecte amb les activitats
lúdiques i de lleure que pugui oferir l’associació o entitat que organitza el projecte, o aquelles activitats que
el propi grup de voluntaris puguin proposar i dur a terme en el seu temps lliure. Un tret molt característic
dels camps de treball internacional, és la convivència durant l’estada, amb joves procedents de qualsevol
país d’arreu del món.
Normalment l’idioma vehicular d’aquests camps de treball és l’anglès. Tot i així, dins de l’oferta de
camps a l’estranger, també hi trobareu camps que utilitzen com a idioma vehicular el castellà, el francès o
alemany (a les descripcions dels camps ho trobareu clarament indicat).
A COCAT s’obren places per a participar a aquests projectes, dirigits a persones a partir de 14 anys i sense
límit d’edat.
Estàs a punt per a començar aquesta experiència?
Més informació a:
http://www.cocat.org/que-es-un-camp-de-treball/

AFRIKABLE, PROJECTE D’APODERAMENT DE LES DONES KENIANES

AFRIKABLE és una organització sense ànim de lucre que té varis projectes a Kenya. Aquesta ONG
desenvolupa projectes que segueixen els principis per a l'apoderament de la dona desenvolupats per l'ONU
Dones i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.
A més d'ocupació, ofereixen formació, classes d'alfabetització, educació preescolar per als fills i filles de les
dones kenianes, beques d'estudi per a les majors de la familia, i altres serveis varis, com a assistència
mèdica i accés a aigua potable.
Les dones que integren aquests grups assisteixen als Cercles de Reflexió, cursos de capacitació i
sensibilització sobre diverses qüestions socials que els afecten, tals com planificació familiar, violència
domèstica, nocions financeres bàsiques i informació sobre els seus drets.
Tenint com a objectiu principal l'Apoderament de la dona, AFRIKABLE desenvolupa el seu treball en els
següents sectors d'intervenció:
-Comerç Just.
-Desenvolupament infantil.
-Salut reproductiva i materna (Maternity Home).
-Voluntariat i sensibilització.
-Protecció del medi ambient.

Més informació a:
https://www.afrikable.org/

BEQUES LA CAIXA PER CURSAR ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS D'AMÈRICA DEL
NORD I EN UNIVERSITATS DE LA ZONA ÀSIA- PACÍFIC

La Caixa ofereix un total de 45 beques per cursar estudis de postgrau a Estats Units o Canadà així com en
universitats d'Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina. Aquestes beques van orientades per
realitzar estudis de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del/la
candidat/a, els projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i podran prorrogar-se un segon curs,
fins a un màxim de 24 mesos.
La dotació econòmica d'aquestes beques cobreixen la matrícula a la universitat o centre d'ensenyament
superior corresponent. A més de s'ofereix una dotació mensual. A més, a això se li sumarà una dotació
inicial equivalent a una mensualitat, segons el país de destinació, per a despeses d'instal·lació,
desplaçament a congressos, assistències a seminaris, llibres i uns altres. I bitllets d'anada i tornada, així
com altres costos coberts.

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 20 de març de 2019.
Més informació a:
https://obrasociallacaixa.org/es/

BEQUES PER A DONES, PER ESTUDIAR O INVESTIGAR ALS EEUU.

L'Associació Americana de Dones Universitàries (AAUW) promou l'equitat i l'educació per a dones. Des de
la seva fundació al 1881, les membres de la AAUW han examinat i assumit posicions sobre els assumptes
fonamentals del dia: educatius, socials, econòmics i polítics.
La AAUW gestiona beques internacionals que es concedeixen per estudiar o investigar a temps complet als
Estats Units a dones que no són ciutadanes dels Estats Units o residents permanents. Tant els estudis de
postgrau i de postgrau a les institucions acreditades dels Estats Units són recolzades.

Les destinatàries són seleccionades per a assoliments acadèmics i un compromís demostrat amb dones.
Les beneficiàries tornen als seus països d'origen amb l’objectiu de la AAUW d’esdevenir líders en negocis,
governs, acadèmia, activisme comunitari, les arts i les ciències.
Les sol·licitants han d'haver obtingut l'equivalent a un títol de batxillerat dels EEUU abans del 15 de
novembre de 2019 i han d'haver sol·licitat les seves propostes d'estudi per al moment de la sol·licitud.

Més informació a:
https://www.aauw.org/

BEQUES PER A DONES INVESTIGADORES PER ANAR AL JAPÓ.

Si vas acabar la llicenciatura, tens un títol de mestratge i desitges realitzar un postgrau o una recerca i tens
interès a continuar els teus estudis superiors a Àsia, específicament, al Japó trobaràs molt bones opcions
per a l'impuls de la teva carrera professional.
L'Associació de Dones Universitàries al Japó, està realitzant una crida dirigida a dones per a presentar la
seva sol·licitud de beques internacionals.
L'objectiu és convidar a les investigadores i estudiants de postgrau de qualsevol part del món i de qualsevol
camp, a passar un període de temps en una residència d'un Institut de Postgrau i Recerca al país nipó.
Quins són els beneficis d'aquesta beca per a anar al Japó?
La convocatòria premiarà a un màxim de dues seleccionades, amb la quantitat monetària d’ entre 500 mil
iens i 1 milió de iens, que serviran per a cobrir les següents despeses:
-Bitllet aeri cap a i des del Japó.
-Estada durant el temps que duri la residència.
El període de permanència al Japó sota aquest programa està estipulat entre el mes d'octubre de 2019 i
març de 2020. La durada seria de quatre a sis mesos.
El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 31 de març de 2019.
Més informació a:
http://becasparatodos.com/becas-para-mujeres-investigadoras-en-japon/

