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PRESENTACIÓ

VISIÓ

La voluntat d'acompanyar el desenvolupament dels projectes vitals de les
persones vulnerables ens va portar a posar a disposició el nostre coneixement i
experiència. 

Des de l'agost de 2019 i dins el marc d'educació de la Fundació Acoes a
Honduras, l'equip de la Fundació ifTL imparteix diversos programes
d'autotransformació i acompanya un col·lectiu d'homes i de dones joves
perquè siguin capaços d'assolir el repte de transformar el seu entorn més
proper i, de manera més extensa, la societat de la qual participen. 

Des d'aquella primera intervenció el 2019 la il·lusió va apoderar l'equip de la
Fundació ifTL, el qual continua amb la seva missió d'acompanyar el
desenvolupament humanístic de les persones, especialment aquelles més
joves i vulnerables. 
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VALORS

Contribuir a una societat més justa i
equitativa, acompanyant l'autotransformació
de les persones més vulnerables, mitjançant
l'autoconeixement, el compromís, la
innovació i la creativitat. 

VISIÓ
 

Ser referent en la generació d'idees, atracció
de talent i difusió de coneixement
repensant, redissenyant i implementant
nous models d'acompanyament per a la
transformació cap a un sistema econòmic i
social més just, equitatiu i sostenible.

Humanisme

Diversitat

Col·laboració

Integritat

Co-responsabilitat

Pensament crític i

autocrític
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VISI

El 2021 va tenir lloc la 3a edició del programa ProAlt en cooperació amb la
Fundació Acoes a les seves instal·lacions d'Honduras.

ProALT és un programa que es realitza per a la formació i l'acompanyament de
joves d'edats entre 23 i 34 anys. S'hi aplica metodologia de coaching, que facilita
el desenvolupament dels processos vitals de les persones mitjançant
l'autoconeixement. Addicionalment, s'imparteix formació enfocada a la gestió
de processos, estratègies i implementació d'impacte per empoderar els joves en
el seu lideratge i capacitar-los per a l'autotransformació i la conseqüent
transformació de la societat.

Les persones beneficiàries han estat un total de 25, de les quals: 
  

PARTICIPACIÓ 2021
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66
  
  

1919

des de la persona
per a l'equip

Programa facilitador del canvi cultural
estable i consistent

per contribuir a una societat més justa i
equitativa.

La Fundació ACOES té com a missió promoure i col·laborar amb iniciatives que
facilitin crear i desenvolupar condicions de vida que afavoreixin la pau, la
justícia, els drets, la solidaritat i el desenvolupament integral de l'ésser humà als
sectors de població més desafavorits i especialment a la infància, la joventut i
les persones en situació de discapacitat, prioritzant l'educació com a
instrument eficaç per al desenvolupament.



 

FINS

La Fundació IfTL neix amb el propòsit d'unir i impulsar l'acció social i
educativa per a persones vulnerables: acompanyant-les perquè
esdevinguin líders transformadors i contribueixin a crear un futur més
inclusiu, utilitzant un Model holístic i una Metodologia propis.
  
RESULTATS DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Durant els darrers tres anys hem acompanyat més de 60 joves en tres
cursos diferents amb un total de 18 mesos de formació. 
En concret, el 2021 un total de 25 persones han superat la formació amb
rendiment òptim.

A més, la Fundació ifTL s'ha posicionat com a punt de contacte amb gran
part dels joves atesos al llarg del temps, als quals es continua donant
acompanyament en projectes comunitaris posteriors al desenvolupament
del Programa ProALT.

EL PROGRAMA

VISI

PARTICIPACIÓ 2021
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Durada del programa: 6 mesos, de maig a octobre.

25 càpsules formatives online.
5 Sessions d'acompanyament grupal. 
75 Sessions d'acompanyament individual.

***Poner el link de los Estatutos en la web de la Fundación

"Millorant el món amb tu."
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