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Proposta educativa. Hi participaran més de 104.000 infants i joves

Prenem
partit per la
infància

Ara cal

actuar!
Aques t des embre
de 2019 se celebra
la Cimera del Clima
de Nacions Unides a
Madrid amb el lema
“Temps per actuar”,
que proposa passar
a l’acció davant del
repte planetari que
sup os a l’escalfament global. Un crit
d’alarma que han fet
seu els i les joves,
exemplificat per les
paraules de l’activista Greta Thunberg:
“Els ulls de les futures generacions estan sobre vosaltres
[els líders polítics] i
si ens falleu, mai us
ho perdonarem!”.

per a la ciutadania global
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Formació

Curs MAIA
Aquest programa formarà en els objectius
de desenvolupament
sostenible (ODS)
24 joves de diferents països perquè
esdevinguin agents
de canvi a les seves
comunitats.

La veu dels i les joves és la d’una generació que demana un
canvi urgent en les
formes de pensar i
en els estils de viure
i conviure. Una visió
global de com fer
front als reptes planetaris, que considera que amenaça
climàtica, desigualtats, pobresa i violències sovint estan
in t e r c o nn e c t a t s.
Una perspectiva que
reflecteixen els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS), que aborden
els principals reptes
del planeta.
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Tercer Sector
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Per fer-ho, caldrà
pensar globalment,
imaginar noves solucions i actuar en positiu. A Fundesplai ho
fem des de sempre
en totes les nostres
iniciatives i, especialment, en aquest
moment amb el programa de NuSOS, la
proposta educativa
per a la ciutadania
global; el curs MAIA,
que es tà for mant
joves de tot el món
p er ser agents de
canvi dels ODS, o
el marc estratègic
“Somiem el futur”,
que han de servir
p er transformar el
present i projectarnos a un demà més
sostenible i just.

Campanya solidària
per oferir beques de
menjador escolar,
reforç educatiu i
esplai a infants en
situació de vulnerabilitat social.

Més de 104.000 infants i joves de les escoles i els
esplais on Fundesplai és present treballaran els cursos 2019-2020 i 2020-2021 NuSOS, la proposta
educativa per a la ciutadania global, com els joves
que participen en el programa de formació i inser-

ció laboral Tresca Jove que apareixen a la foto. Els
equips educatius faran girar les seves activitats sobre els reptes de les migracions, les desigualtats, el
canvi climàtic o la pobresa.
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Compliance
Suport Tercer Sector
va organitzar una jornada sobre compliance que va reunir prop
de 150 persones.
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12-13

“Somiem el futur”

Un nou marc estratègic
pels reptes de futur
L’any 2017, Fundesplai va posar en marxa un procés
per tal d’elaborar un nou marc estratègic amb el títol
de “Somiem el futur” que permetés fer front als reptes canviants de la societat. Ara, dos anys després,
culmina aquesta iniciativa amb propostes al voltant de
5 eixos. Durant tot aquest temps, han participat prop
de 230 persones amb aportacions fetes a jornades,
tallers i a través dels debats virtuals i la web.
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Nadia Ghulam
Educadora social i
narradora afganesa,
ens explica com
l’acompanyament és
fonamental quan parlem de migracions.
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