FES UNA VOLTA
#TORNACANVIADA
Un viatge al Sud, o una experiència de voluntariat són bones oportunitats
de gaudir i aprendre, sobretot si s'han preparat amb temps i amb cura.
INFORMA’T!

L'Assemblea de Cooperació per la Pau és una
ONGD laica, independent i defensora dels valors
democràtics des d'una opció de justícia social i
econòmica. Aposta fermament pel paciﬁsme, la
tolerància i el diàleg. Els Viatges al Sud tenen com
a objectiu fonamental mostrar sobre el terreny els
projectes de cooperació al desenvolupament
que porten a terme a diversos països.
Més informació a http://acpp.com/
InteRed Catalunya (IRC) és una organització que
treballa per la transformació de la realitat socioeconòmica actual, generadora d’injustícies, i lluita
contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió a
través de processos socioeducatius, des d’un
enfocament de Drets Humans i de gènere.
Treballa en projectes d'educació pel desenvolupament i de cooperació internacional.
InteRed organitza experiències de voluntariat
internacional on s'involucren les contraparts de
cooperació amb les que treballa al Sud, les que
sempre van precedides d'una formació preparatòria
per al voluntariat.
Més informació a http://www.intered.org/
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED
Catalunya) és una ONG per al desenvolupament
d’àmbit estatal, vinculada a l'Institut dels Germans
Maristes amb la ﬁnalitat de coordinar i promoure
el moviment de solidaritat amb els països empobrits, canalitzar aportacions, acompanyar el voluntariat implicat. Treballa en el camp de l'educació
per al desenvolupament (EPD).
Compten amb delegació a Catalunya i organitzen
la Campanya ISI (Introducció a la Solidaritat
Internacional), una experiència formativa que
s'ofereix a les persones amb experiència de voluntariat a casa nostra i que ara volen apropar-se al
Sud com un pas més en el creixement personal
i en la presa d’opcions en clau de solidaritat.
Més informació a http://www.sedcatalunya.cat/

Ajuda en Acció és una organització de cooperació per al desenvolupament independent,
apartidista i aconfessional que treballa per a
eradicar la pobresa. El voluntariat a terreny
et porta a conèixer de manera directa el vincle
solidari, el model de treball d'Ajuda en Acció,
a percebre que el desenvolupament autèntic
dóna resultats, i que per contribuir és necessari tornar i explicar-ho.
Més informació a
http://www.ayudaenaccion.org/
El Servei Civil Internacional de Catalunya és
una organització que treballa, des de 1982,
per la construcció de la pau, la transformació
social i la justícia social a través del voluntariat,
el treball en xarxa i l'educació per la pau.
Representa una de les més de 40 branques de
tot el món que conﬁguren la xarxa del Servei
Civil Internacional. Des de l’SCI s'ofereixen 3
tipus de voluntariat: camps de voluntariat (de
curta durada), llarga durada (EVS i LTV) o voluntariat local.
Més informació a http://www.sci-cat.org/
SETEM Catalunya és una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que treballa per aconseguir un món més just i solidari. SETEM
ofereix des de fa més de 20 anys el Programa
de Camps de Solidaritat, una experiència per
a formar-se, conviure i conèixer de primera mà
la realitat quotidiana dels països del Sud, la
feina de les seves organitzacions i els recursos
de la població local per sortir endavant (Àsia,
Amèrica Llatina i Àfrica) per aconseguir una
major consciència de les desigualtats Nord-Sud
així com promoure actituds a favor de models
més justos i respectuosos amb els drets i la
identitat dels pobles i persones.
Més informació a http://www.setem.cat/

VOLS és una ONGD de la família salesiana que té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de
l’educació. La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud,
especialment en els i les joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.
Més informació a http://www.ongvols.org/
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