39è Curs Anual de Drets Humans 2021.

BASES PER A LA PRESENTACIÓ I CONCESSIÓ DE CINC BORSES
D’AJUDA A LA FORMACIÓ I DESPLAÇAMENT A BARCELONA
Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC
Barcelona, GENER 2021

1.- Persones destinatàries
Actualment la mobilitat està molt reduïda, i les condicions canvien constantment,
per la qual cosa per a avançar-nos a les limitacions de moviments que la crisi Covid
i possibles rebrots pot ocasionar, la borsa d’ajuda a la formació i desplaçament està
dirigida a persones residents o que es trobin a Catalunya i que estiguin vinculades
a organitzacions o moviments de base de defensa dels drets humans o defensa
del medi ambient, ja sigui com a personal laboral, voluntària i/o
col·laboradora del moviment o entitat en qüestió.
Els requisits obligatoris per poder accedir a aquesta Borsa són:
•

Viure a Catalunya en el moment que es realitzi el curs;

•

Acreditar la seva vinculació i/o pertinença a una organització de base1 o
moviment social local2 de qualsevol àmbit en relació a la defensa dels drets
humans o de defensa del medi ambient, a través d’un certificat emès per
l’organització en qüestió;

•

Justificar, a través d’una breu carta de motivació, l’interès pel curs i l’efecte
multiplicador que els coneixements adquirits durant la formació tindran en
els seus àmbits d’actuació i organització o moviment;

•

No haver participat en edicions anteriors del Curs Anual de Drets Humans de
l’IDHC.

Per tant, no seran considerades per a la Borsa les persones que:
-

Visquin fora de Catalunya.

-

No acreditin la vinculació o pertinença a una organització o moviment de
base local de defensa dels drets humans.

-

No presentin, junt amb la sol·licitud, el seu cv i una breu carta de motivació
(màxim 1 pàgina).

1

Agrupacions de persones constituïdes voluntàriament per a realitzar una activitat col·lectiva estable, amb
organització formal o informal i sense ànim de lucre.
2
Corrents d’acció i expressió col·lectiva que es manifesten i organitzen de múltiples formes en l’àmbit
local buscant una transformació social. Per ex.: plataformes, coordinadores, fòrums.
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-

Hagin participat ja en alguna edició del Curs Anual de Drets Humans de
l’IDHC.

2.- Objecte
Les borses tenen per objecte sufragar les despeses de la matrícula íntegra del 39è
Curs Anual de Drets Humans (12 al 29 d’abril del 2021), així com, el desplaçament a
les sessions presencials (sempre que la situació sanitària en les dates previstes ho
permeti3).
La dotació econòmica de la borsa, en concepte de suport per al transport a les
sessions presencials del curs, serà d’un màxim de 180 euros, quantitat que
podrà variar segons el municipi de procedència i que s’abordarà sempre que
es puguin dur a terme les sessions presencials, així com, serà calculat a partir
del cost en transport públic des del lloc de residència al de realització del curs.

3.- Incompatibilitat
Les persones que no compleixin amb els requisits obligatoris detallats a l’apartat 1,
seran automàticament descartats del procés de selecció.

4.- Sol·licituds
4.1. Lloc, forma de presentació i documentació requerida
Per sol·licitar la borsa s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud electrònic,
disponible a la pàgina web de l'IDHC (https://www.idhc.org/ca) en el que es recull
la següent informació:
a. Informació personal
b. Informació laboral, si s’escau
c. Experiència en la promoció i defensa dels drets humans
d. Informació acadèmica, si escau (últim grau d'estudis completat).
e. Documentació

3

En cas de que les sessions presencials no puguin finalment dur-se a terme, passaran a desenvolupar-se en
format virtual i no s’abonarà la quantitat prevista per als desplaçaments.
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1. Curriculum Vitae.
2. Breu carta de motivació per a la realització del Curs de Drets Humans,
on caldrà especificar la vinculació amb l’entitat de base local,
experiència a l’àmbit dels drets humans, així com, la capacitat per
difondre i utilitzar els coneixements adquirits en el curs.
3. Una o dues cartes de recomanació.
No serà tinguda en compte qualsevol altra documentació o informació que no es
requereixi al formulari i no s'atendran correus electrònics ni altres comunicacions
referides a les sol·licituds.
4.2 Termini de presentació
El termini de presentació finalitzarà al dijous 25 de febrer de 2021 a les 23:59h
(GTM). No es tindran en compte les sol·licituds rebudes fora d’aquest termini.

5.- Resolució
5.1. Comissió d’adjudicació
La selecció de les persones beneficiàries es durà a terme per una

Comissió

d’Adjudicació, qui podrà comunicar-se amb les persones candidates per valorar la
seva idoneïtat. La Comissió està integrada per:
•

El president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC

•

Una persona del grup de treball del Curs Anual 2021

•

Una persona representant de l’Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD).

5.2. Criteris de valoració
Per a seleccionar a les persones beneficiaries, a més del compliment dels requisits
obligatoris (apartat 1), es prioritzaran les següents qüestions:
-

La motivació per a sol·licitar la borsa demostrada en la Carta de motivació
que han de presentar.

-

La capacitat per multiplicar i difondre els coneixements adquirits
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-

L'experiència de treball (remunerat o voluntari) en drets humans, vinculació
amb una organització o moviment de base social local

-

El no haver cursat estudis de postgrau (màster, doctorat) o amb formació
complementaria limitada.

-

Residir en municipis fora de la ciutat de Barcelona

-

L’ordre d’arribada de la sol·licitud.

La resolució de la convocatòria es comunicarà el 5 de març de 2021 a través de la
pàgina web de l’IDHC (www.idhc.org) i per correu electrònic a totes les persones
sol·licitants.
No s’atendrà comunicacions referides a la resolució d’aquesta convocatòria. La
resolució serà definitiva i inapel·lable.
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