Você faz parte de uma organização que persegue metas de sustentabilidade social, ecológica e
econômica? Gostaria de oferecer um estágio com tarefas concretas para jovens que se
empenham por um desenvolvimento justo e sustentável? De maio a agosto, você pode sugerir
um estágio para o Programa ASA 2018.

ASA
O programa ASA é um programa de aprendizado e qualificação em políticas de desenvolvimento com sede na Alemanha.
Ele se destina a jovens que desejam compreender interdependências globais, fazer questões críticas e empenhar-se por
um mundo justo. O aprendizado conjunto e ação social com responsabilidade para um desenvolvimento sustentável, bem
como uma convivência global justa, compõem o cerne do programa. O programa ASA é uma proposta da Engagement
Global gGmbH - Serviço para Iniciativas de Desenvolvimento e é financiado sobretudo com meios do Ministério de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung - BMZ).
A ASA faz parte do Programa ASA para o Desenvolvimento Sustentável e parcerias globais, e se destina a organizações da
cooperação internacional e da sociedade civil. O programa é oferecido nos formatos básico, global e GLEN*, que se diferem
na duração do estágio e na composição da equipe de projeto.

Fluxo do programa
Em seminários de diversos dias, os participantes adquirem competências para
lidar com diversidade e conflitos, bem como métodos para trabalhar em grupos
e em projetos. Eles compartilham com outros participantes sobre a própria
posição nas estruturas globais de poder e tematizam privilégios e racismo. No
estágio, que dura de três a seis meses em países da África, da Ásia, da
América Latina ou do Sudeste Europeu – e parcialmente também na Alemanha
– os participantes oferecem uma contribuição concreta às metas do seu projeto
e conhecem novas perspectivas sobre seu campo de trabalho. Eles conduzem,
por exemplo, estudos e análises, criam treinamentos e oficinas ou apoiam o
seu trabalho de relações públicas. Os participantes refletem suas experiências
e exploram maneiras de integrá-las no seu próprio contexto e implementá-las
em seu engajamento posterior. Durante o projeto, ocorrem trocas de
conhecimentos em ambas as direções e aprende-se um com o outro.
No formato global, a proposta de projeto é feita conjuntamente por ambas as
organizações parceiras. Antes dos três meses de estágio na organização
parceira em um país do Sul Global, é feito um estágio de três meses na
Alemanha. Ambas fases de estágio são conectadas por um tema comum,
sendo assim, o efeito de aprendizagem aqui é ainda mais intensivo que no
formato básico.

Como são os participantes ASA?
Os participantes do formato básico estão atualmente baseados na Alemanha
ou na Comunidade Germanófona da Bélgica. No formato global, a equipe é
composta por participantes da Alemanha e de um país parceiro do Sul Global.
A equipe executa junta ambas as fases de projeto.

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2017
Prazo de entrega para propostas de
projetos
Meio de outubro de 2017
Seleção de projeto através do programa
ASA
20 de novembro a 2017 a 10 de janeiro de2018
Publicação dos projetos ASA selecionados
no site da ASA. Jovens profissionais e
estudantes que estejam interessados
podem se candidatar
Janeiro e fevereiro de 2018
Escolha dos participantes
Março a junho de 2018
Os participantes comparecem a pelo menos
dois seminários da Alemanha ou na Europa.
Primeiro contato entre os participantes e as
organizações parceiras.
Abril a julho de 2018
Estágio de três meses na Alemanha, no
formato de programa global
Entre julho de 2019 e janeiro de 2019
Estágio de três meses em um país no Sul
Global em ambos os formatos de programa.
Fevereiro e março de 2019
Retrospectiva sobre as fases do projeto,
troca de informações sobre o envolvimento
futuro, assim como networking.

* Você encontra informações sobre a Education Network of Young Europeans (GLEN) no endereçohttps://asa.engagementglobal.de/partnerorganisationen.html.

Por que você deveria se tornar uma organização
parceira do Programa ASA?




Como organização parceira, você garante o
envolvimento de jovens qualificados e comprometidos
que apoiam o seu projeto durante um estágio prático.
Os participantes contribuem com suas experiências,
impressões, ideias e desejam, ao mesmo tempo,
aprender com você.

necessários para tal. O Programa ASA não poderá
prestar qualquer suporte para este propósito – nem
financeiro e nem material.


Para a ASA global, aplica-se, além disso:
Organizações parceiras em países do Sul Global:
Elas assumem a responsabilidade pela aquisição e

seleção de candidatos em seu país.
Organizações parceiras na Alemanha:

Ao abordar questões globais com os participantes,
você estará dando impulsos importantes para seu
engajamento futuro. Depois de seus estágios eles se
empenharão por um desenvolvimento sustentável e
promoverão o entendimento sobre interdependências
globais.

Elas apoiam a aquisição e seleção de candidatos em
seu país.
Elas darão suporte aos participantes do país parceiro

com a viagem (reserva do vôo e solicitação do visto),
provisão de alojamento e auxílio quanto à superação
das barreiras linguísticas no decorrer da estadia, e
arcam com o co-financiamento da estadia dos
participantes na Alemanha (vide Financiamento).



Você se beneficia de parceiros do mundo inteiro, bem
como da rede de alunos do programa ASA.



Ao oferecer um estágio num projeto ASA junto a
outras organizações, este pode vir a beneficiar a
construção de cooperações internacionais. O projeto
geral como um todo – da proposição à preparação –
lhe oferece a oportunidade de aprofundar ou construir
uma parceria para projetos.

Financiamento

Após a conclusão do estágio, você recebe, mediante
solicitação, um relatório detalhado dos participantes,
bem como uma avaliação dos resultados do projeto
implementado.

Os participantes ASA da Alemanha obtêm do Programa
ASA uma bolsa parcial de em média 2300 € como apoio
para subsistência.



Contribuição do Programa ASA


Caso desejado, forneceremos aconselhamento para o
desenvolvimento e a concepção de sua proposta de
projeto.



Nós assumimos o concurso para as vagas dos
participantes
da
Alemanha,
controlamos
o
procedimento de candidatura e realizamos um
processo seletivo já estabelecido há muitos anos para
encontrar estagiários(as) para o seu projeto.





Damos suporte ao processo de aprendizado e de
preparação dos participantes através dos seminários
ASA. Nesses, os participantes receberão o apoio e o
acompanhamento intensivo de tutores(as): Os temas
dos seminários são, entre outros, formação de
equipes,
gestão
de
projetos,
comunicação
intercultural, sensibilização quanto a privilégios e
racismo, interdependências globais e autorreflexão.
Os participantes recebem do Programa ASA uma
bolsa parcial (vide Financiamento). Além disso, o
Programa ASA cobre os custos dos seminários ASA e
parcialmente, os custos de viagem para o estágio e
para os seminários ASA. O programa ASA contrata
diferentes apólices de seguro para os participantes.

Sua contribuição


Você desenvolverá (no formato global, junto com a
organização parceira), a proposta de projeto - o
Programa ASA o apoia nessa atividade.



Você dará apoio aos participantes no que se refere às
formalidades de viagem (p. ex. solicitação do visto).



Você dará apoio à equipe de projeto em termos
profissionais e organizatórios durante a preparação, a
realização e o acompanhamento dos estágios. Você
disponibilizará, portanto, também os recursos

Estágio em países da África, da Ásia, da América Latina
ou do Sudeste Europeu:



Para a ASA global, aplica-se, além disso:

Os participantes de países do Sul Global obtêm uma
compensação pelas despesas regulares de aprox. 150€ por
mês para a fase de projeto em seu próprio país.
Estágio na Alemanha (no formato global)
No formato global, o Programa ASA fornece suporte aos
participantes de países do Sul Global com uma quantia de
814 € por mês. Participantes da Alemanha obtêm uma bolsa
de até 814 €. Os recursos da ASA representam apenas um
financiamento parcial da fase de projeto na Alemanha.
Custos adicionais, incluindo os de passagens aéreas (no
mínimo 25% dos custos envolvidos, ou seja mín. 814 € por
participante do país parceiro), devem ser angariados pelas
organizações parceiras na Alemanha.

Exemplos para o Projeto ASA



Teatro para o fortalecimento da democracia na Geórgia
Futebol e aprendizado global na Alemanha e na
Argentina
 Energias renováveis na Alemanha e em Camarões

Contato
ASA-basis@engagement-global.de
ASA-global@engagement-global.de
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH / Programa ASA
Lützowufer 6-9 · 10785 Berlim
Tel: +49 (30) 25 48 20 · Fax: +49 (30) 25 48 23 59
Email: info@asa-programm.de

Mais informações em www.asa-programm.de

