
Organitza Amb el �nançament

Capacitació pràctica per la utilització i el 
desplegament de l'EGiBDH en les intervencions 
de cooperació a nivell estratègic i operatiu.
Es treballaran els coneixements teòrics i recursos pràctics per a l'aplicació de 
l'Enfocament en totes les fases del projecte. Mitjançant dinàmiques participatives, 
el curs pretén, a més, construir de forma conjunta noves eines i metodologies per 
fer un pas més en la pràctica del EGiBDH tant a nivell estratègic com operatiu, 
posant especial atenció al seguiment i avaluació de les intervencions.

Destinataris
Personal tècnic d’OND i de municipis de la província de Barcelona.

Lloc i dates: 
*  Formació virtual:    2-15 d’octubre. 

* Sessions presencials:  17, 24 i 31 d'octubre i 7 de novembre de 16 a 20h 
a LaFede.cat (C/Tàpies 3, Barcelona).

L'Enfocament de Gènere i Basat en 
Drets Humans (EGiBDH) als projectes 
de cooperació. Aplicació pràctica.

Places limitades

 

Cal inscripció 
prèvia gratuïta a 

www.Idhc.Org

Programa detallat, metodologia, 
professorat i altre informació 
docent: www.idhc.org
T. 93 119 03 72
formacio@idhc.org 



Sessions presencials       

*  Marc teòric i eines pràctiques de l’EGiBDH

*  Aplicació de l’EGiBDH a les diferents fases del cicle de projecte

*  Seguiment i avaluació interna: Claus pràctiques per 
l’elabroració d’indicadors amb EGiBDH

*  L’EGiBDH en l’àmbit organitzatiu

Formació virtual  
*  Drets Humans i mecanismes internacionals de protecció 

*  Introducció de l'Enfocament de Gènere i Basat en Drets 
Humans (EGiBDH)

L'Enfocament de Gènere i Basat en 
Drets Humans (EGiBDH) als projectes 

de cooperació. Aplicació pràctica.

Programa

//  17, 24 i 31  d'octubre
//  7  de novembre 

Vinculació amb els Drets • Humans Procés Transformador
Visió Holística • Titulars de Drets • Relacions de Poder
Equitat de gènere i Drets de les Dones • Participació
Enfortiment de capacitats • Rendició de comptes
Equitat i no Discriminació • Responsabilitats Processos

Les aportacions treballades durant les sessions 
pràctiques s’incorporaran a una guia pràctica que 
està elaborant l’IDHC sobre l’aplicació de 
l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans 
(EGiBDH) en la Cooperació al Desenvolupament

 //  2  - 15 d’octubre
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