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L'accés a la informació global i mundial és extremadament fàcil a dia d'avui per als joves de la
nostra societat, i sovint això comporta la pèrdua de perspectiva i de comprensió de la realitat
d'altres poblacions.
A través d'aquestes xerrades, busquem sensibilitzar la joventut sobre la pobresa mundial, la
situació que viuen les poblacions víctimes de crisis humanitàries o en zones de guerra, i com la
cooperació internacional i l'ajuda humanitària responen a aquestes situacions.
En un món en què actualment hi ha més persones desplaçades forçosament de casa seva que
després de la segona Guerra Mundial, és crucial que les futures generacions comprenguin la seva
responsabilitat present i futura com a membres de la societat civil davant d'una situació que
sembla lluny de millorar.
Aquestes xerrades van dirigides a estudiants de qualsevol edat.
Sensibilitzar els estudiants sobre la pobresa mundial i el paper de la cooperació internacional i
l'ajuda humanitària en l’assistència a poblacions víctimes de guerres i crisis humanitàries.
El contingut d'aquesta xerrada inclou la introducció a conceptes bàsics com:
 Introducció als drets humans
 Dades globals de riquesa, població, accés a salut i a educació
 Diferència entre cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària
 Realitat de les poblacions víctimes de crisis humanitàries
 La cooperació internacional com a possible professió de futur
 Introducció a aspectes tècnics específics de resposta segons demanda
Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus
coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per així afavorir l'aprenentatge
significatiu i permetre que els participants tinguin un primer contacte directe amb professionals
de l'ajuda humanitària.
El format d'aquestes xerrades és sempre molt participatiu per potenciar que l'estudiant
s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge i en la comprensió de la realitat a
escala mundial.
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MÉSMETODOLOGIA
INFORMACIÓ?
Contacti’ns i li prepararem una proposta tècnica i econòmica, sense compromís, adaptada a les seves necessitats.
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La Cooperativa Humanitària és una societat cooperativa sense
ànim de lucre formada per professionals humanitaris amb una
àmplia trajectòria en l’ajuda humanitària.
Mitjançant La Cooperativa Humanitària, volem incrementar la
sensibilitat i el coneixement en la nostra societat sobre l’ajuda
humanitària, la cooperació al desenvolupament i la resposta
professional que hi realitzen les organitzacions no governamentals.
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