PROGRAMA DE CONEIXAMENT DE LA REALITAT EQUADOR
CONTEXT DE LA DEMANDA
Les voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres a Tarragona participem en un projecte de cooperació a les
províncies d’Orellana i Sucumbios, a la Regió Amazònica de l’Equador, una zona amb alts índex de pobresa i
desigualtat, on existeix la major densitat d’extracció de petroli del país.
Des del Dret Humà a l’aigua i sanejament treballem amb famílies i Juntes d’Aigua per a coordinar accions i
aliances público-comunitàries per a optimitzar i enfortir el model de gestió de l’aigua, amb un enfocament
integral i inclusiu en un context de Canvi Climàtic.
En el marc de les accions que treballem a Equador, obrim convocatòria per seleccionar 2 persones
voluntàries.
ACTIVITATS
-

Preparació prèvia a l'estada amb ESF Catalunya, principalment a Tarragona.

-

A Equador, les persones seleccionades combinaran activitats d'oficina i de camp, coordinant
sempre les activitats amb persones camperoles i indígenes del sector rural, sempre mantenint el
contacte permanent amb el grup de voluntàries d'ESF i fent retroalimentació.

Les tasques a realitzar són les següents:
PLAÇA

CATEGORIA

TASQUES

NUM 1

SOCIAL

 Elaboració de materials educatius per a entorns
socioculturals diversos;
 Dinamització de tallers i del procés d’inclusió de
col·lectius vulnerats (dones i infància);
 Dinamització de tallers per a titulars de
responsabilitats (institucions locals);
 Aixecament, tabulació i anàlisi d’informació social; i
 Elaboració d’informes.

NUM 2

CIENTÍFICO - TÈCNIC







Revisió de normativa de qualitat d’aigua;
Disseny de pla de monitoratge de qualitat d’aigua;
Disseny de manuals d’operació de sistemes d’aigua;
Aixecament, tabulació i anàlisi d’informació tècnica; i
Elaboració d’informes.
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DEDICACIÓ TEMPORAL
L'estada serà de 2 mesos a partir de juliol de 2020 (data d'inici negociable), amb una jornada de treball
habitual de 8 hores diàries i 5 dies a la setmana, amb flexibilitat.
PERFIL REQUERIT
No es requereix formació ni experiència específica, tot i que es valorarà positivament la predisposició de
seguir formant part de l’entitat un cop acabada l’estada a terreny, així com els coneixements i experiència
en:
PLAÇA

CATEGORIA

CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA
POSITIVA

NUM 1

SOCIAL

Educació formal i no formal, Drets Humans,
Gènere, Anàlisi d’informació socioeconòmica,
Dinamització de tallers i Cooperació
Internacional.

NUM 2

CIENTÍFICO - TÈCNIC

Tractament i anàlisi d’aigües, Disseny de
plans de monitoratge, Disseny hidràulic,
Drets Humans, Gènere, Dinamització de
tallers i Cooperació Internacional.

CONDICIONS
-

La persona voluntària es vincularà a la organització i al projecte des del dia de la seva selecció,
participant a les reunions i al pla de formació previ a l’estada a terreny i durant, com a mínim, 1
any després de retornar a Tarragona.

-

ESF podrà donar suport a la cerca de beques o qualsevol altre tipus d’ajut econòmic destinat a
cobrir parcial o totalment les despeses de mobilitat i estada, d’acord amb els criteris ètics de
l’organització).

-

ESF es farà càrrec de la logística necessària a terreny per a l'execució de les activitats en l'àmbit
rural, posant a disposició de les persones seleccionades els equips de pernoctació en camp,
alimentació i transport, quan sigui necessari pel projecte.

REFERÈNCIES DE CONTACTE
Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a tarragona@esf-cat.org indicant a
l'assumpte la referència de la plaça:
REF: PCR2020ECU/Social
REF: PCR2020ECU/Cientifico-Tecnic

Data límit: 13 de març de 2020
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