Projetos
Locais

Capacitação

Como
associar-se

a Aliança
Global
para
Educação
LGBT

Uma parte essencial do
trabalho da Aliança é criar
projetos locais práticos de
colaboração entre LGBT
e as instituições públicas
e privadas. A educação é
vista como uma ferramenta que precisa ser adaptada e implementada na
prática. Os associados
da Aliança trabalham em
Grupos Regionais na elaboração de estratégias locais
e na colaboração com
projetos-piloto práticos.
A Aliança apóia seus associados na elaboração de
projetos, negociando parcerias entre organizações
locais, agências financiadoras e a própria Aliança.

Algumas organizações
LGBT locais podem não
ter ainda o conhecimento
especializado necessário
para elaborar seus próprios projetos de educação, e podem estar
faltando organizações
parceiras e financiamento.
A Aliança desenvolverá
um programa de capacitação que apóie a professionalização de organizações
pequenas e voluntárias.

Profissionais e voluntários
(pessoas físicas) que
atuam na área de educação em questões LGBT
podem se afiliar à Aliança
apresentando seu perfil,
por meio do site. As anuidades podem ser pagas na
forma de dinheiro ou
através da prestação de
serviços, como, por exemplo, alimentar o site com
informações ou fazer
traduções. Visite nosso
site para informações
adicionais sobre afiliação.

A Aliança Global para
Educação LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais) é uma
comunidade de aprendizagem para educadores que
visa promover a inclusão
plena de pessoas que são
prejudicadas por causa
de sua orientação sexual
ou identidade de gênero,
identificando, aprimorando
e compartilhando conhecimentos specializados
na área da educação.

Aliança Global para
Educação LGBT
info@lgbt-education.info

Objetivos

Intercâmbio

Grupos de
Desenvolvimento

O site www.lgbt-education.info é uma plataforma para o intercâmbio
de informações e discussões. Uma avaliação de
necessidades realizada
em todos os continentes
mostrou quais tipos de
informação os associados
em potencial querem.
O site conterá artigos
gerais e informações
básicas sobre o assunto,
além de ter bancos de
dados com perfis pessoais
e organizacionais, materiais para capacitações
e (links para) literatura
científica. A informação
estará disponível pelo
menos em inglês, espanhol e francês. Mais tarde,
o intercâmbio interativo
de conhecimentos especializados e opiniões serão
facilitados e incentivados.

A Aliança promove a
criação de uma variedade
de grupos virtuais para o
desenvolvimento de currículos e capacitação para
profissionais. Os grupos
estarão trabalhando em
áreas de interesse, como
a formação de professores, campanhas de mídia

Os objetivos da Aliança são
1 promover a inclusão
plena de LGBT
2 combater a discriminação de LGBT
3 promover políticas
públicas de educação
com essas finalidades
A Aliança identifica,
aprimora e compartilha
métodos para
- o acesso às instituições
públicas e privadas
- a capacitação
- a integração de aspectos específicos a LGBT
nas organizações
públicas e privadas
Além disso, a Aliança
apóia
- o intercâmbio de
experiências
- a orientação dos associados e parceiros
visando a um trabalho
mais efetivo

A Aliança não enfoca
exclusivamente questões
LGBT específicas, mas tem
um enfoque mais amplo
que objetiva proporcionar
um espaço para a realização de experiências que
visem aumentar e melhorar o acesso às organizações públicas e privadas.
A Aliança é registrada
formalmente como uma
fundação. Possui um conselho diretor composto
por especialistas em educação de todos os continentes. A Aliança conta
com o apoio da entidade
Empowerment Lifestyle
Services, em parceria e
com financiamento da
Organização Holandesa
para o Desenvolvimento
HIVOS.

ou a sensibilização das
forças policiais. Especialistas serão convidados para
participar das discussões
e trabalhar em conjunto.
Os grupos do desenvolvimento terão formatos
abertos, podendo ser
transformados em recursos práticos para projetos
locais.

