BEQUES DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER
REALITZAR EL MÀSTER: “DIRECCIÓ I GESTIÓ D’ONG” D’ESADE

REQUISIT
(necessari)

CRITERIS DE
SELECCIÓ
(a valorar)

A NIVELL
PERSONAL

A NIVELL
PERSONAL



Tenir actualment responsabilitat en la gestió directiva
d’una ONG ambiental catalana



Motivació per fer aquesta formació



Anys d’experiència professional en el món de les
ONGs



Formació relacionada

 Dedicació exclusiva / parcial a aquella ONG
A NIVELL DE
L’ENTITAT



Trajectòria (activitats realitzades, presència a internet,
xarxes socials...) i base social de l’entitat



Estar inscrita en el Registre de MA i Sostenibilitat



Presentació de la documentació requerida: 11 de juliol



Valoració del CV, de la carta de motivació i de la
presentació i memòria de l’entitat: 12 de juliol

PROCÉS DE SELECCIÓ

 Informació dels resultats de la convocatòria a tots els
candidats i inscripció formal: 13 de juliol






COMPROMISOS
de l’entitat







COMPROMISOS
de la persona becada

Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 87 09
http://mediambient.gencat.cat/

Aprovar per acord del consell de membres l’acceptació
d’aquestes condicions i la participació en aquesta activitat
formativa.
Assumir el cost del 50 % de la matrícula, és a dir, 1.625 €
Designar, per fer aquesta formació, una persona que
actualment té una responsabilitat en la gestió directiva de
l’entitat.
Treballar amb aquesta persona per aplicar el
coneixement que hi adquirirà en accions de millora en la
gestió de l’entitat, amb l’objectiu que, finalment, es
millorin les actuacions de suport i servei que aquesta
entitat ofereix als seus associats.
Informar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural (DGPAMN) del Departament de Territori i
Sostenibilitat dels projectes de millora que realitzi l’entitat
vinculats a aquesta formació.

A realitzar el curs en la seva totalitat (180 hores lectives),
previst de l’octubre de 2017 al maig de 2018 i a aprofitarlo degudament.
 A treballar amb l’entitat per aplicar el coneixement que hi
adquirirà en accions de millora en la gestió de l’entitat, en
un període no inferior a dos anys, a comptar a partir de la
finalització del curs.
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Presentar a la DGPAMN un projecte d’aplicació dels
coneixements adquirits a la seva entitat en els 6 mesos
posteriors a la finalització del curs (Diagnosi i propostes
de millora).
Difusió del projecte realitzat.

