COMISSIÓ DE
FORMACIÓ
Coordinadora: María Jesús Cabezón Rico
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Aquesta Comissió té com a objectiu la formació específica de
les persones que necessiten tenir una major i millor
informació en l'àmbit del VIH i la sida a través de les nostres
entitats i d'altres organitzacions, com a sindicats. Destaquem
el treball incipient entre les nostres entitats per a donar a
conéixer entre els equips humans de les nostres entitats de
les accions que des de les mateixes organitzacions de la
Coordinadora es realitzen, les polítiques i els últims avanços
en tot el relacionat al VIH fomentant el inter-associacionisme
entre les nostres entitats.
Des de CALCSICOVA potenciem el desenvolupament
d'activitats de formació en VIH, dirigides a professionals de la
sanitat i dels àmbits socials, estudiants, personal tècnic
d'entitats, funcionariat de presons, persones afectades i altres
persones interessades en la formació en VIH, amb intenció
d'informar, formar i actualitzar tot el referent al VIH.
Per a la realització de les accions d’aquista comissió, es duen
a terme xerrades, cursos i tallers en diferents llocs i municipis
de la Comunitat Valenciana.

QUÈ FEM?
‣ Formació per al treball en xarxa d'equips humans de les
entitats membre de la Coordinadora
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‣ Formació del voluntariat de CALCSICOVA i de les
entitats membre de la Coordinador

‣ Realització d'un curs de formació específica de
voluntariat en VIH
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‣ Cursos temàtics de formació per al voluntariat. En 2019
s'han realitzat 4 cursos temàtics per al voluntariat i les
persones interessades a participar com a tals. S'han realitzat
en col·laboració amb les entitats participants i a demanda
dels interessos i necessitats oposades en el
desenvolupament del projecte. Han estat els següents:
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‣ Cursos de formació per al Treball en Red. Mitjançant
aquests cursos realitzats en cada entitat s'ha buscat
optimitzar els processos de participació ciutadana i treball
en la xarxa d'associacions membre de CALCSICOVA i
definir estratègies conjuntes d'activisme i participació en
les diferents plataformes d'entitats ciutadanes en les quals
CALCSICOVA, i a través d'ella les seves entitats membres,
participen. Al mateix temps alguns dels cursos han servit
per a la captació i formació de voluntariat.
‣ ASHECOVA: 26/02/19
‣ LAMBDA: 20/03/19
‣ CCASCV: 16/05/19
‣ CASDA: 18/07/19
‣ ACAVIH: 25/07/19
‣ ÀMBIT: 19/09/19
‣ AVACOS-H: 01/10/19
‣ Formació per al voluntariat i agents multiplicadora en
VIH, sida i altres ITS i per a la participación en la
sensibilització de jóvens en festivals. Festivals a València,
Castelló i Alacant.
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