CURSO

XESTIÓN ORIENTADA
A RESULTADOS E
ENFOQUE BASEADO
EN DEREITOS HUMANOS

OBXECTIVOS

1

Dar a coñecer os fundamentos da Xestión
Orientada a Resultados e do Enfoque Baseado en
Dereitos Humanos e a súa relación coa xestión de
proxectos e o Enfoque do Marco Lóxico.

2

Abordar o proceso de selección de indicadores
axeitados para a xestión de proxectos de
desenvolvemento.

3

Dar a coñecer os cadros de seguimento de
resultados como instrumento para a xestión de
programas e proxectos.

DATAS E LUGAR
10 e 11 de setembro de 2018. Formato intensivo de dous días de
duración (7 horas de actividade en aula en dous días consecutivos,
en sesión de mañá e tarde).
de 10:00 a 14:00h e 15:30 a 18:30h.
Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP) Compostela.
Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.

MATRÍCULA E PRAZAS
Habilitaranse un máximo de 25 PRAZAS. O curso é de balde. Utilizarase a orde do
inscrición como criterio de selección no caso de ser necesario, aínda que terán
prioridade as persoas vinculadas con ONGD integradas na Coordinadora Galega
de ONGD. O prazo para matricularse remata o día 7 de setembro (incluído).
PREME AQUÍ para acceder ao formulario de inscrición.
Recibirás un mail conﬁrmando a túa inscrición, de non ser así escribe a:
proxectos@galiciasolidaria.org ou sensibilizacion@galiciasolidaria.org

IMPARTE
www.cideal.org
A Fundación CIDEAL ten unha ampla traxectoria na realización de cursos de formación especializada
en cooperación internacional para o desenvolvemento en diversos formatos e modalidades. Desde
1989 organizan, coordinan, deseñan e imparten másters e cursos de posgrado con numerosas
universidades españolas e latinoamericanos, así como obradoiros e cursos a medida.

CONTIDOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA
A XESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE DESENVOLVEMENTO (XORD). PLANIFICACIÓN DE
ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO
»
Conceptos xerais da xestión orientada a resultados: principios e características
»
Un modelo para a xestión integral por resultados en entidades de cooperación
»
A cadea de resultados: aliñando actividades-servizos-produtos con resultados
»
Nivel de atribución, reparto de tarefas, fortalecemento institucional e enfoque de dereitos
na cadea de resultados
»
Dinámica práctica
A XESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE DESENVOLVEMENTO (GORD) E O ENFOQUE DO
MARCO LÓXICO
»
O despregue da cadea de resultados nos diversos instrumentos de cooperación. Relación
da cadea de resultados coa Matriz de Planiﬁcación do Proxecto.
ENFOQUE BASEADO EN DEREITOS HUMANOS (EBDH)
»
Que é o EBDH. O EBDH na cooperación internacional para o desenvolvemento.
»
Aplicación do EBDH nos programas e proxectos de desenvolvemento.
»
A identiﬁcación de programas e proxectos con EBDH.
»
O deseño de proxectos con EBDH.
INTRODUCIÓN AOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
»
Que son os indicadores de desempeño e para que serven
»
Propiedades ideais dos indicador es
»
Tipoloxías de indicadores
»
O proceso de construción de indicadores: etapas e contidos
»
Formulación do problema e o obxectivo, factores relevantes a medir
»
Deﬁnición das variables/indicadores para cada aspecto relevante
»
Revisión de criterios de calidade
»
Establecemento de fórmulas
»
Creación de documentación técnica
»
Exercicios prácticos
»
Os indicadores e a cadea de resultados
»
Indicadores para cada un dos niveis da cadea de resultados
»
Dimensións do desempeño: Eﬁcacia, Accesibilidade, Calidade, Eﬁciencia
»
Fixación do nivel de desempeño e seguimento da estratexia
»
Determinación de bases e metas.
»
Cadros de mando de seguimento da estratexia

Organiza

Imparte

Financia

