Programa ASA

Junto a sua empresa, associação, instituição ou escola superior, você tem
metas sociais, ecológicas e econômicas sustentáveis? Você gostaria de
dar a jovens dedicados ao desenvolvimento justo e sustentável a chance
de conhecer seu trabalho no quadro de um projeto concreto, além de estabelecer com el@s um intercâmbio? Até agosto ou setembro você pode
apresentar uma proposta de projeto para o Programa ASA 2020.

O que é o Programa ASA?
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento baseado na Alemanha. O programa é voltado para jovens que desejem entender as interdependências
globais, fazer perguntas críticas e se engajar por um mundo mais justo. A aprendizagem em conjunto
visando a ação social responsável para o desenvolvimento sustentável e a convivência global justa constituem o cerne do programa.
O Programa ASA é oferecido pela Engagement Global e é majoritariamente financiado pelo Ministério
de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). O financiamento é também compartilhado com oito estados federados da Alemanha: Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Bremen, Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Hesse.

Formato do programa
Durante os seminários com duração de vários dias, @s participantes tratam de temas como metodologia de trabalho em equipe, metodologia de trabalho em projetos e competências para lidar com diversidade e com conflitos. Analisam as interdependências globais a partir de diferentes perspectivas (técnicas) e de maneira integra, à luz do aprendizado global. El@s realizam intercâmbios sobre suas próprias
posições dentro das estruturas globais de poder e trabalham com temas como privilégios e racismo.
Durante os três ou seis meses de estágio em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da
Europa – e, dado o caso, na Alemanha – @s participantes contribuem de maneira concreta com as metas dos projetos e aprendem novos perspectivas de seus campos de trabalho. Em seguida, @s participantes trocam impressões com você, refletem sobre suas experiências e buscam formas de integrá-las a
seu próprio ambiente e aplicá-las a seu engajamento futuro.

Áreas de atividade e formatos de programa
As fases de estágio no quadro do Programa ASA fazem uma contribuição para os 17 Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODSs), em especial para o ODS 17, sobre o fortalecimento de parcerias globais.
Os projetos são oferecidos em diferentes áreas de atividade e formatos. As áreas de atividade variam de
acordo com as instituições parceiras, ativas em diferentes campos sociais do desenvolvimento global
sustentável e das parcerias globais. Os formatos de programa básico e global variam de acordo com a
formação da equipe de participantes.

ASA
Cooperação com organizações não-governamentais e instituições de cooperação para o desenvolvimento
Formato básico: Após participarem dos seminários ASA, @os participantes domiciliados na Alemanha
atuam durante três meses em um projeto em uma organização parceira em um país da África, Ásia,
América Latina ou do sudeste da Europa.
Formato global: Uma equipe é formada com participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou
do sudeste da Europa e participantes da Alemanha. A fase de estágio dura seis meses, dos quais três são
na Alemanha e três no país parceiro.

ASApreneurs
Cooperação com a economia
Formato básico: Durante a fase de estágio de seis meses, @s participantes da Alemanha dedicam-se à
sustentabilidade sócio-ecológica em processos econômicos – primeiro, passam três meses na Alemanha,
e em seguida, o mesmo período em uma instituição parceira na África, Ásia, América Latina ou no sudeste da Europa.

ASA Universidade
Cooperação com a economia
Formato básico: A fase de estágio em um projeto de pesquisa internacional dura seis meses e é realizada inicialmente na Alemanha, e em seguida, em uma escola superior ou instituição parceira do projeto
em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa.
Formato global: Na fase de estágio com a mesma duração de seis meses, é realizada em conjunto por
participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa e da Alemanha.

Aviso: Propostas no quadro da ASA-Municipal e do GLEN (Global Learning and Education Network) serão realizadas pela última vez em 2019. Caso você já tenha enviado uma proposta de projeto nesse contexto e tenha interesse em uma cooperação posterior com o Programa ASA, você está convidado a
apresentar sua proposta de projeto nos formatos ASA básico ou ASA global – ou, de acordo com o foco –
nos formatos ASApreneurs ou ASA Universidade básicos ou globais. Os colaboradores do Programa ASA
listados a seguir terão prazer em ajudar.

Quem são @s participantes da ASA?
Participam do Programa ASA pessoas jovens engajadas socialmente, com idades entre 21 e 30 anos, que
estudam na Alemanha ou concluíram uma formação dual/profissional. Como não são especialistas em
cooperação para o desenvolvimento, durante a fase de estágio, @s participantes desejam receber tarefas concretas, que se estabeleça um âmbito para sua atuação, e que sejam possíveis discussões pessoais
e críticas sobre questões globais.
Participantes provenientes de países da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa, aos quais
o formato de programa global se destina (mais informações a seguir), podem ter até 35 anos de idade e,
em geral, estão em contato direto com a instituição parceira no país parceiro em questão.

O que uma cooperação com o Programa ASA oferece a você?







No papel de instituição parceira, você garante o engajamento de jovens qualificad@s, que apoiarão
suas metas no quadro do projeto de estágio. Cada participante contribui com suas experiências,
competências e ideias e gostaria de simultaneamente aprender com você.
Ao discutir questão globais com @s participantes, você estimula seu engajamento futuro. Via de
regra, após a participação em um programa ASA, participantes continuam a se engajar pelo desenvolvimento sustentável e a exigir compreensão por interdependências globais em seu ambiente e
seu campo profissional (futuro).
Além disso, você ganha acesso à rede de contatos global de parceiros e alumni do Programa ASA.
Oferecer um projeto ASA em conjunto com outras instituições pode trazer benefícios para a sua cooperação internacional; O projeto em sua totalidade – desde a proposta até o acompanhamento –
oferece a oportunidade de criar ou ampliar uma parceria.
Após o encerramento de seu projeto ASA, você recebe mediante solicitação um relatório detalhado
d@s participantes, além de uma avaliação dos resultados.

Exemplos de projetos ASA







Formação ambiental na Bolívia e Alemanha
Peça de teatro para a consolidação da democracia na Geórgia
Pesquisa sobre sustentabilidade ecológica na exploração de borracha na Malásia
Sustentabilidade e tecnologia de comunicação em Cuba e na Alemanha
Comercialização de cestas de produtos orgânicos no Togo
Desenvolvimento urbano integrativo nos Camarões

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2019: Prazo final para a entrega de propostas de projetos, válido para instituições parceiras que já realizaram algum projeto em cooperação com o Programa ASA nas áreas de atividade ASA
no passado.
15 de setembro de 2019: Prazo final para a entrega de propostas de projetos, válido para instituições
parceiras na área de atividade da ASA e para todas as instituições interessadas no ASA Universidade e
ASApreneurs
Até 27 de setembro: Avaliação das propostas e seleção dos projetos pelo Programa ASA
De 20 de novembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020: Divulgação dos projetos selecionados no site da
ASA; jovens profissionais e estudantes interessad@s podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2020: Seleção de participantes
De abril a junho de 2020: Participantes participam de pelo menos dois seminários na Alemanha; estabelecimento de contato entre participantes e instituições parceiras
De abril a julho de 2020: Fase de estágio de estágio de três meses d@s participantes na Alemanha no
formato global e nas áreas de atividade ASApreneurs e ASA Universidade.
Entre julho de 2020 e janeiro de 2021: Fase de estágio de três meses d@s participantes em um país da
África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa:
Fevereiro e março de 2021: Participantes fazem uma retrospectiva da(s) fase(s) de estágio, trocam informações sobre seu engajamento futuro e são estimulad@s a estabelecer contatos entre si.

Informações adicionais em www.asa-programm.de

Contato
ASA:
ASApreneurs:
ASA Universidade:

ASA-Akquise@engagement-global.de
ASApreneurs@engagement-global.de
ASA-Hochschule@engagement-global.de
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