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O que é o Treinamento Bridge CDPD-ODS?
O Bridge CDPD-ODSs é uma iniciativa de treinamento desenvolvida em 2015 pela International
Disability Alliance (IDA) e pelo International Disability and Development Consortium (IDDC).
Este é um treinamento intensivo de duas partes focado em uma compreensão inclusiva e
abrangente da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), bem como gerar
uma perspectiva baseada em direitos humanos sobre o desenvolvimento, em geral, e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular.
O treinamento consiste em módulos residenciais de
duas semanas de 7 dias cada, com um período Module 1
7 days + 3
intermediário de seis meses dentro do qual os
participantes se comprometem a escrever um
Assignments
documento de política. Espera-se que os participantes
6 months
levem seus aprendizados adiante com uma
organização de pessoas com deficiência (OPD) à qual estão vinculados.

Module 2
7 days + 3

Desde 2015, a Bridge CDPD-ODSs envolveu mais de 1000 pessoas, de 104 países, com 400
participantes de 12 ciclos regionais e nacionais, que agora fazem parte de uma comunidade de
prática viva e ativa.

Bridge CDPD-ODS
O African Disability Forum (ADF), a International Disability Alliance (IDA) e o International
Disability and Development Consortium (IDDC) têm o prazer de lançar esta chamada aberta à
participação no ciclo de formação Bridge CDPD-ODSs para países africanos de língua portuguesa.

Idioma
O meio de treinamento será em português com tradução simultânea em Língua de Sinais. Sempre
que necessário, os participantes serão apoiados para terem materiais e acesso em Braille, escrita
alternativa, ou modos, meios e formatos de comunicação aumentativos e alternativos que possam

estar a utilizar, desde que sejam capazes de acompanhar a formação à medida que esta se
desenrola.

Participantes e foco em grupos sub-representados
de pessoas com deficiência
Pessoas com deficiência de grupos sub-representados são fortemente
encorajadas a se inscrever. Congratulamo-nos com inscrições de todas as
idades, níveis de experiência, todos os níveis de alfabetização e em toda
a diversidade do movimento da deficiência, especialmente daqueles
grupos que enfrentam grandes restrições na participação.
O processo de seleção aberto para os participantes é guiado pelos Critérios de Qualidade Bridge
CDPD-ODSs que garantem um grupo equilibrado de participantes em termos de deficiências,
gênero, localização urbana/rural e outras identidades que podem ser importantes para
representar no país ou região de o ciclo.
Grupos sub-representados são aqueles grupos de pessoas com deficiência que permanecem subrepresentados no movimento da deficiência, como pessoas com deficiência psicossocial,
deficiência intelectual, pessoas surdocegas, pessoas autistas, bem como pessoas indígenas com
deficiência, pessoas com deficiência de comunidades minoritárias, refugiados ou deslocados
internos. com deficiência etc.
Nossa equipe de logística trabalha com todos os participantes selecionados para entender o que
eles precisam para participar plena e efetivamente do treinamento e para possibilitar essas
adaptações razoáveis.
A seleção dos participantes não é influenciada negativamente pelo nível de apoio que eles
necessitam.

Critérios de candidatura
1. O treinamento Bridge CDPD-ODS visa fortalecer o movimento OPD, portanto, os candidatos
devem mostrar vínculos com o movimento OPD, em qualquer nível.
2. Os candidatos devem ser membros ativos, funcionários ou voluntários de uma OPD ou
federação de OPD que trabalhe a nível nacional, sub-regional ou continental.
3. O OPD não precisa ser uma organização formalmente registrada, especialmente se você
for uma pessoa com deficiência de um grupo sub-representado. Pode ser um coletivo ou
uma rede, mas deve ser liderado por pessoas com deficiência e trabalhar na defesa dos
direitos das pessoas com deficiência.
4. Todos os candidatos devem mostrar um compromisso com o aprendizado, intercâmbio,
mentor e apoio a outros ativistas da deficiência dentro de seu próprio grupo e além: seja
em nível local, nacional ou regional.
5. Mesmo que você trabalhe com um único grupo de deficiência, você deve ter um
compromisso genuíno de trabalhar de forma inclusiva para fortalecer um movimento de
deficiência cruzada, estando pronto para compartilhar e aprender sobre a complexidade e
diversidade da experiência vivida da deficiência.
6. De preferência, os candidatos devem ter uma consciência funcional da CDPD e um
compromisso de aprender mais sobre como aplicar a abordagem dos conceitos de direitos
humanos, incluindo o uso de outros tratados de direitos humanos e os ODS para defender

políticas públicas inclusivas de deficiência nos níveis nacional e local, no entanto , isso pode
ser flexibilizado no caso de pessoas que não tiveram acesso a essa exposição devido às
barreiras que enfrentaram.
7. Os candidatos devem demonstrar experiência, interesse e aptidão para se envolver em
influenciar processos de desenvolvimento e políticas públicas, seja em nível local, nacional
ou regional,
8. Por fim, os candidatos devem ser capazes de frequentar integralmente ambos os módulos
e realizar as tarefas dadas. Um dia inteiro perdido desqualifica o participante de completar
o treinamento de Bridge.
9. Este será um treinamento totalmente residencial e os candidatos também terão que
respeitar os protocolos relacionados ao COVID-19 que estarão em vigor para o
treinamento.

Taxas
Não há taxas a serem pagas aos organizadores pelos participantes ou suas
organizações para participar do Treinamento Bridge CDPD-ODS.
Todos os participantes serão solicitados a assinar uma carta de compromisso,
informando que reverterão o conhecimento recebido para a organização que apoiou sua inscrição.

Inscrição
Se você está interessado em se candidatar ou é uma organização que gostaria de propor um
candidato, os 3 materiais a seguir são essenciais para o processo de inscrição:
1. Uma declaração sobre seu interesse e compromisso com o treinamento e seus objetivos,
refletindo os critérios (acima). Isso pode ser escrito, com uma página no máximo, ou por
meio de apresentação oral ou vídeo gravada, inclusive em linguagem de sinais, com
duração não superior a 3 minutos. Isso pode ser em português.
2. Um breve CV atualizado , de preferência não superior a 2 páginas. Por favor, inclua seu
sexo, data de nascimento e se você é uma pessoa com deficiência, seu grupo de deficiência.
3. Suas ligações com o movimento OPD devem ser apoiadas por uma carta em papel
timbrado de um OPD ao qual você está associado, que pode ser uma organização
subnacional, nacional, regional ou internacional de pessoas com deficiência.
Alternativamente, se você estiver trabalhando com um coletivo/rede de pessoas com
deficiência apoiada por um membro do IDDC ou uma organização humanitária ou de
direitos humanos, você também pode fornecer uma carta dessas organizações para
demonstrar suas ligações com um próximo OPD que eles estão promovendo.
Todos os 3 documentos devem ser enviados por e-mail para o seguinte endereço de e-mail:
bridge_platform@ida-secretariat.org até o final do dia 19 de maio de 2022 .

