33 è CURS DE DRETS HUMANS
Convocatòria d’una borsa de viatge i estada de
formació- Bases
1.- Destinatari/ària
La borsa de viatge i estada de formació està dirigida a persones que:


estiguin residint en el moment del curs, independentment de la seva
nacionalitat, en algun país d'Amèrica Llatina.

A més, han de:


acreditar experiència en l'àmbit de la promoció i defensa dels drets humans
posant èmfasi en l’àmbit del desenvolupament, principalment com a activista
en l’àmbit dels drets humans;



garantir i justificar l’efecte multiplicador dels coneixements adquirits durant el
curs.

2.- Objecte de la borsa:
1.500 euros per al viatge i l'estada a Barcelona durant les tres setmanes de durada del 33è
Curs de Drets Humans, així com la matrícula gratuïta.
Si la dotació de la borsa (1.500 euros) no és suficient per sufragar les despeses de viatge,
allotjament i manutenció durant les tres setmanes de durada del curs, el beneficiari/ària s’ha de
comprometre a assumir les despeses que excedeixin aquesta dotació. L'IDHC en cap cas
sufragarà cap despesa que excedeixi la dotació de la borsa.

3.- Durada de la borsa:
El 33è Curs de Drets Humans tindrà lloc a Barcelona entre el 2 i el 19 de març de 2015,
ambdues dates incloses.

4.- Incompatibilitat de la borsa:
a) El beneficiari/ària de la borsa no podrà optar a les pràctiques o resta de beques
que ofereix l'IDHC en el marc del curs.
b) serà incompatible amb qualsevol altra ajuda que l'aspirant obtingui per a la mateixa
finalitat, a la qual haurà de renunciar per a què la borsa li sigui concedida. A la
sol·licitud de la borsa serà necessari fer constar la resta d'ajudes demanades o que
l'aspirant tingui intenció de demanar.
5.- Sol•licituds
5.1 Lloc, forma de presentació i documentació requerida: Els aspirants hauran
d'omplir el formulari de sol·licitud electrònic, disponible a la pàgina web de l'IDHC:
www.idhc.org. En aquest es recull tota la informació obligatòria i necessària per
presentar la mateixa
a) informació personal
b) informació laboral, si s’escau
c) experiència en drets humans i desenvolupament
d) informació acadèmica, si s’escau
e) Documentació
1. Carta de motivació per a la realització del Curs de Drets Humans, on
caldrà especificar els mèrits i la capacitat multiplicadora del beneficiari/ària
per difondre i utilitzar els coneixements adquirits en el curs
2. Una (com a mínim) o dos (com a màxim) cartes de recomanació
3. Curriculum Vitae
No serà tinguda en compte qualsevol altra documentació o informació que no es trobi inclosa
en el formulari. No s'atendran correus electrònics referits a les sol·licituds.
5.2 Termini: El termini de presentació serà de les 00:00 h (zona horària d'Espanya)
del dilluns 13 d'octubre a les 00:00 h al diumenge 26 d’octubre de 2014. No
es tindrà en compte les sol·licituds rebudes fora de termini.

6.- Resolució del concurs:
La selecció del guanyador o guanyadora la portarà a terme una comissió d'adjudicació, formada
per:


El president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya



Una persona de l’àmbit dels drets humans, pau i cooperació al
desenvolupament externa a l’Institut de Drets Humans de Catalunya.



Una persona representant de l’Agència Catalana de Cooperació al
desenvolupament

Es tindrà en compte el CV acadèmic i professional, així com els motius pels quals es demana la
borsa i la seva capacitat per multiplicar i difondre els coneixements adquirits. La comissió
d'adjudicació podrà comunicar-se amb l'aspirant per comprovar la seva idoneïtat.
Es comunicarà la decisió de la comissió d'adjudicació el dilluns 3 de novembre de 2014,
fent-se pública a la pàgina web de l'IDHC, i per correu electrònic, a tots i totes les sol·licitants.
No s'atendran trucades i/o correus electrònics referits a la resolució de les beques.
7.- Acceptació i pagament de la borsa


La borsa es pagarà en efectiu a Barcelona. En cap cas s'avançarà el pagament de
la borsa.



El 50% de la borsa s'abonarà el primer dia de curs i l'altre 50% l'últim dia



L’aspirant seleccionat haurà de signar un document d'acceptació de les
condicions específiques de la borsa, com a condició prèvia per a que l'IDHC
procedeixi a tramitar la mateixa. En cas contrari, la borsa serà adjudicada a una
altra persona.



Amb l’acceptació de la borsa, la persona beneficiaria es compromet a
compartir la seva experiència en l’àmbit dels drets humans durant el
transcurs del Curs.

8.- Preinscripció al curs


La presentació d’una sol·licitud per la borsa de formació no suposa
automàticament la preinscripció al curs. La preinscripció al curs es realitzarà

mitjançant el formulari online que es trobarà a la nostra pàgina web a partir del
13 de novembre 2014.


El període de preinscripció i inscripció al curs estarà obert del dijous 13 de
novembre del 2014 al dimecres 18 de febrer del 2015, ambdós inclosos.

9.- Revocació de la borsa
El dret a la borsa s'extingirà completament en els següents supòsits:


Si les dades o els documents que serveixin de base a la concessió de la borsa
són falsos.



Si el beneficiari/ària no assisteix com a mínim al 80% de les sessions del Curs.



Si el beneficiari/ària incompleix qualsevol de les altres obligacions assumides.



Si el dimecres 3 de desembre de 2014 el beneficiari/ària no ha signat el
document d’acceptació de la borsa i/o no ha confirmat la seva assistència
mitjançant la presentació del comprovant de compra del viatge.

