Projectes 2010

Suport tècnic, sanitari i educatiu
socis locals Guatemalencs 2010
Cooperants
Guatemala, 2010
El projecte, va consistir en un pla global d’actuació dins el treball de cooperació pel
desenvolupament que la nostra entitat va realitzar a Guatemala amb els nostres socis
locals. Els principals objectius del projecte va ser: Primerament, atendre a 2 punts de salut:
“Maya 9 de Enero” i “El Paraiso”. En segon lloc, desenvolupar tallers d'educació per la salut
per dones dels grups de microcédits. En tercer lloc, la realització de tallers per capacitació
dins àmbits educatius al Ixcan i Alta Verapáz. En quart lloc, la promoció de l'educació no
formal a joves i líders comunitàries d’Alta Verapáz. Finalment, l'acompanyament del procés
per part dels nostres docents, aprofitant la seva capacitació tècnica i formació,
implementant tallers dirigits a equips tècnics d’organitzacions de cooperació i drets humans
de Guatemala.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear.

SOCI LOCAL
ADEHGUA, SEFCA i
AEN

BENEFICIÀRIES
6 cooperants
23 curs impartits
751 participants

IMPORT
20.571, 00 €

Suport educatiu a entitats del Perú i
Marroc 2010
Cooperants
Perú i Marroc 2010
Aquest projecte va consistir en l’acompanyament als processos de cooperació pel
desenvolupament d’ entitats del Perú i Marroc: realització de tallers de metodologies
pedagògiques per capacitar dins àmbits educatius al Perú. Acompanyament del procés de
cooperació amb els socis dels països de destí (Marroc i Perú), per part dels nostres docents,
fent feina al projecte, aprofitant la capacitació tècnica i formació que tenen aquests
cooperants. Cooperació en els processos d’atenció a la joventut i l’ infància a una zona del
Marroc: Chefchaouen.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear.

SOCI LOCAL
IPP. IFEJANT (Perú)
ATED (Marroc)

BENEFICIÀRIES
7 cooperants
46 curs impartits
975 participants

IMPORT
18.710, 00 €

Desenvolupament socioeconòmic local
de dones solidàries microproductives

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2010
Creació i funcionament d'activitats productives locals amb la instal·lació i
funcionament d'horts familiars. Es va treballar amb dones de les
comunitats, Covadonga, Montecarlo i Paradís del Municipi de
Mazatenango, Suchitepéquez. A fi de millorar les condicions en què viuen
les dones, propiciant la seva independència i enfortint la igualtat de
gènere.

FINANÇADOR
Direcció General
de Cooperació.
Govern Balear.

SOCI LOCAL
ADEHGUA

BENEFICIÀRIES
75 dones

IMPORT
42.259,00 €

Curs d'educació per al
desenvolupament:
Educació per al desenvolupament
Illes Balears, 2010
Proporció d'eines necessàries per a comprendre la realitat internacional als
educadors assistents de Mallorca, Menorca i Eivissa. Es van donar a conèixer
els drets de les persones més vulnerables per poder treballar amb elles d’una
manera més efectiva. Creant així cooperants predisposats a participar en el
pla d’actuació d'Ensenyants Solidaris.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear.

SOCI LOCAL
ONGD Ensenyants
Solidaris

BENEFICIÀRIES
56 persones
inscrites

IMPORT
6.400,00 €

"Joves productors impulsant el
desenvolupament"
Cooperació per al desenvolupament
Perú, 2010
Elaboració i execució d'una proposta Curricular en la qual s'articulen Educació i
Producció des d'una perspectiva de desenvolupament local per a la lluita contra la
pobresa. Suport als CAD. (Cercles d'Autoeducació Docent de Lima. Cajamarca i Piura.
Els projectes productius executats en cada CAD no solament empoderen al jove i als
docents, sinó què també afavoreixen l'involucrament dels pares i mares de família
transformant a les seves escoles en un espai estratègic per al desenvolupament.

FINANÇADOR
Direcció General
de Cooperació.
Govern Balear.

SOCI LOCAL
Instituto de
Pedagogía
Popular (IPP)

BENEFICIÀRIES
255 joves
55 institucions
educatives

IMPORT
43.689,00 €

Enfortiment de capacitats i desenvolupament
social . Regions Ica, Piura i Sant Martín

Cooperació per al desenvolupament
Perú, 2010
El projecte va consistir en el disseny d'una proposta educativa que destaqués el
millorament de les condicions d'educabilitat que es poden manejar des de l'escola.
Aquesta proposta considerà aspectes lúdics en l'aprenentatge, mitjançant
activitats que es desenvoluparen a l'aula. Es van dur a terme accions d'incidència a
fi de promoure els drets del nen i la nena a l'educació, la participació i el joc. Els
Cercles d'Autoeducació Docent són nuclis de mestres organitzats a les escoles que
desenvolupen una pràctica innovadora. Són promoguts i acompanyats per l'IPP.

FINANÇADOR
Ajuntament de
Palma

SOCI LOCAL
Instituto de
Pedagogía Popular
(IPP)

BENEFICIÀRIES
783 families
123 docents.

IMPORT
30.000,00 €

Construcció casa solidària a Alta Verapaz

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2010
Aquest projecte es va realitzar per la falta d'instal·lacions per a acollir al voluntariat de
Sefca Guatemala a la regió d'Alta Verapaz. La construcció d'aquest espai va possibilitar
anar avançant en els processos de sostenibilitat política, organitzacional i econòmica.
Des del seu naixement en 1992, SEFCA ha definit la seva missió i optat per la població
més empobrida de la seva àrea geogràfica d'influència. En el cas d'aquest projecte, va
estar dirigit indirectament a la població Q'eqchí'.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
SEFCA

BENEFICIÀRIES
125 persones

IMPORT
12.000,00 €

Seminari permanet de formació per a
cooperants

Educació per al desenvolupament
Illes Balears, 2010
Cooperar, ser cooperant, no és solament anar a un país del sud i impartir uns
tallers o conviure amb poblacions desarrelades transmetent els seus
coneixements o habilitats professionals; per a nosaltres ser cooperant es
participar aquí i allà d’una lluita per denunciar i eliminar els processos de
desigualtats. Cooperar és una formula de treball d’igual a igual amb
persones o col·lectius greument perjudicats per les relacions injustes
d’intercanvi social i econòmic.

FINANÇADOR
Fundació Caixa
Colonya

SOCI LOCAL
ES/STEI Intersindical

BENEFICIÀRIES
32 docents

IMPORT
1.000,00 €

Campanya d'Horts i Berenars escolars a
Comunitats desarrelades

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2010
Projecte Construcció d'Horts Escolars a 2 departaments de Guatemala:
Suchitepéquez y Quiché. L'objectiu va esdevenir contribuir a la millora de la
dieta alimentària de la infància de les escoles primàries de les comunitats i
conscienciació del medi ambient. El projecte va implicar a més de 25 escoles
de les Illes Balears per la recaptació de fons i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
AEN - ADEHGUA

BENEFICIÀRIES
2.344 alumnes
11 comunitats

IMPORT
13.000,00 €

Beques per a NATS
(Nins i nines treballadores)

Cooperació per al desenvolupament
Perú, 2010
El IFEJANT ofereix les beques a joves amb experiència de treball i d'organització en
la seva etapa de nens i nenes que encara no han començat la seva professionalitat,
a ex NATs de diverses organitzacions que estan en fase de preparació acadèmica, a
col·laboradors dels moviments de NNATs i d'institucions que promouen
l'organització de NNAs. Es va oferir la possibilitat de formació especialitzada,
considerant avui dia un requisit en el context de confrontacions a diversos nivells, la
qual cosa requereix que un conjunt de persones no sols compromeses amb els
NNATs, sinó amb un nivell de formació adequat i de certificació que avali la qualitat
del seu servei.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
IFEJANT

BENEFICIÀRIES:
15 joves.

IMPORT
3.000,00 €

