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Termes de referència  

Consultoria Programa Català de Defensors i Defensores dels Drets Humans 

 

1. Antecedents 
 

El Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans té per 

objectiu acollir durant mig any a persones que fruit del treball o activitats queu realitzen 

en l’àmbit de la protecció i defensa dels drets humans es troben amenaçades bé sigui 

al seu país, al veí, al d’acollida o en trànsit. Aquestes han d’estar vinculades a 

organitzacions o moviments socials catalans.  

L’acollida és integral i inclou des de l’acompanyament professional durant tota l’estada,  

la cobertura dels aspectes materials (habitatge, manutenció, entre d’altres), així com els 

formatius, psicosocials i la creació i enfortiment d’una xarxa de recolzament personal i 

d’activisme. Paral·lelament, es treballa la incidència política i social a fi de donar a 

conèixer la situació en matèria de drets humans en la zona, regió o país de la defensora, 

posar en relleu la situació d’assetjament i criminalització dels i les defensores de drets 

humans i enfortir la seva protecció tant individual com col·lectiva a través de la creació 

d’aliances i xarxes de recolzament.  

Es un programa de la Generalitat de Catalunya, impulsat per l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 

Ciutadania (SIMC). La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) és l’entitat gestora 

del Programa.  

2. Objectiu de la consultoria 
 

L'objectiu d’aquesta consultoria és preparar les missions d’acompanyament al retorn a 

Colòmbia i Mèxic durant els mesos de juny i juliol de 2019; i preparar l’arribada de les 

persones defensores que seran acollides al PCPDDHH 2019, tant pel que fa a la sortida 

del país com per a l’acollida a Catalunya.  

3. Abast dels serveis 
 

La consultoria tindrà un abast màxim de 2 mesos, iniciant-se al juny del 2019 i 

finalitzant el 31 de juliol de 2019. Aquesta inclourà els següents serveis: 

1. Preparació, gestió i tancament de les missions d’acompanyament al retorn de 

l’edició 2018-19 

- Elaboració de l’agenda institucional i social de les delegacions 

d’acompanyament al retorn tant a Mèxic com a Colòmbia 

- Gestió de la logística de les dues missions: vols, allotjament, etc.  

- Recopilació de la informació per a l’elaboració dels informes de retorn 

- Elaboració informe final 
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2. Suport en la sortida dels seus respectius països de residència i en l’arribada a 

Catalunya de les persones defensores seleccionades per a l’edició 2019-20: 

 

-Gestió de tota la documentació i tràmits per a l’arribada a Catalunya: visats, 

bitllets, assegurança i tots els tràmits que es requereixin per a l’arribada de les 

persones defensores i les seves famílies (en cas que hagin estat elegibles en el 

marc del programa). 

- Coordinació amb les entitats que han proposat als i les defensores així com 

les entitats en origen.  

 

3. Gestió pisos d’acollida : 

-Recerca d’habitatges en règim de lloguer 

-Tràmits amb l’agència i/o la propietat per al lloguer de l’habitatge: gestió del 

contracte, lloguer, assegurança, alta subministres, etc. 

-Compra, rebuda, muntatge i/o transport mobiliari i parament dels habitatges 

 

4.Gestió documental del projecte 

 

4. Productes 
 

ENTREGABLES  

-2 viatges de retorn a Colòmbia i Mèxic preparats i gestionats 

-2 recopilacions de la documentació narrativa i econòmica dels 2 viatges de retorn 

-3 habitatges d’acollida per a les persones defensores acollides 

-Parament i posada en funcionament dels pisos d’acollida executat 

-6 tràmits de sortida del país executats  

-1 gestió documental de tots els entregables 

5. Termini 
 

La consultoria es farà entre el mes de juny 2019 fins el 31/07/2019 

6. Responsabilitats  

 

El/la Consultor/a assumirà la responsabilitat tècnica total pels serveis professionals 

prestats per al desenvolupament de la present consultoria. 

Mantindrà una comunicació diària  fluida via correu electrònic (e-mail), conversa 

telefònica i presencial amb la responsable de l’àrea d’incidència de la CCAR, per 

informar sobre els avanços de la producció.  
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7. Experiència 
 

Experiència prèvia en solidaritat internacional, migracions i/o asil i refugi, 

preferiblement en protecció a defensors i defensores de drets humans. 

Diplomatura, llicenciatura o grau universitari en ciències socials o humanitats 

Experiència en gestió. Persona organitzada i planificada. 

Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la 

CCAR i el Programa Català de Protecció a defensors/es de drets humans 

Català (nivell C), Castellà i Anglès avançat 

8. Supervisió  
 
La persona consultora serà supervisada per a la coordinadora d’incidència de 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
 

9. Lloc de feina 

 

La consultoria inclouria reunions de seguiment de l’execució a la seu de la 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

10. Forma de pagament 
 

30% a l’inici de la consultoria. 20% a l’entrega dels tres primers productes. 50% 

restants a l’entrega de la resta de productes. 

 

11. Preu  

 

La retribució prevista és de 5400€ bruts amb  IVA inclòs (cost final per a la CCAR) 

 

12. Presentació de propostes  
 
Les propostes tècniques es presentaran en format .pdf i hauran d’incloure: 
 

-Curriculum vitae del consultor/a 

-Carta de presentació i experiència 

Les propostes es faran arribar per correu electrònic a ccar@ccar-cear.org com a 

màxim el 7 de juny de 2019 amb la referència Consultoria DDHH 


