Projectes
Cooperació Internacional
2019

Promoció de l'equitat de gènere i suport integral a dones
i nenes víctimes de violència familiar en el nord de
Marroc. 3 r Any

Cooperació per al desenvolupament

Marroc, 2019
El projecte donava continuïtat al projecte finançat dins les convocatòries 2017i 2018, la
qual cosa va permetre continuar amb els serveis del Centre d'Escolta i Atenció a les
Famílies (CEAF) de Chefchaouen que atén dones i nenes víctimes de violència familiar.
El projecte va estendre els serveis del CEAF a la zona rural, aglutinant noves àrees
d'intervenció, continuarà amb la creació i l'enfortiment “Clubs d'escolta” en nous centres
d'educació secundària, així com el seguiment dels clubs en curs de creació durant el curs
2019/2020. Es donava continuïtat al Servei d'Orientació Laboral, en aquesta ocasió
donant suport a un grup de dones que van realitzar formació en restauració i pastisseria
durant la primera fase del projecte per a crear la seva pròpia cooperativa i comercialitzar
els seus productes.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear

SOCI LOCAL
ATED

BENEFICIÀRIES
1.500 dones
600 nins i nines.

IMPORT
74.600,00 €

"Innovación pedagógica para el desarrollo
recursos de las TICs en los estudiantes”

Cooperació per al desenvolupament
Perú, 2019
El projecte buscava contribuir a una educació de qualitat a través de la innovació en la pràctica
pedagògica dels docents, promovent el desenvolupament de les capacitats productives dels
estudiants per al desenvolupament de projectes que generessin un impacte positiu en la seva
comunitat.Els docents i estudiants de l'escola pública són actors claus dels processos d'innovació
pedagògica. Per això a través d'un programa de formació virtual i presencial es buscà enfortir als
docents en coneixements, estratègies i eines en l'ús dels recursos TIC de manera efectiva. En els
diferents moments del projecte es va tenir en compte, el lideratge dels estudiants, així com en
sistematitzar i socialitzar l'experiència en un document de difusió i una expo-fira regionalment
amb la participació i compromís dels diversos actors i autoritats de la comunitat. La intervenció es
realitzà ena les regions de Cajamarca (Cutervo), Lima (L'Agustí, Independència, Comes) i Sant Martí
(Moyobamba) amb una durada de dotze mesos.

FINANÇADOR
Fons Pitiús de
Cooperació

SOCI LOCAL
Instituto de
Pedagogía Popular
(IPP)

BENEFICIÀRIES
20 Institucions
educatives
380 docents
3.900 alumnes

IMPORT
18.000, 00 €

“Dones maies ixiles cap a la defensa dels
seus drets individuals i col•lectius” 2º any

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2019
El projecte va consistir a impulsar processos de formació i educació a les
escoles públiques del departament de Chimaltenango, aquest acompanyament
va permetre detectar diferents opressions cap a les dones i joves maies, com la
pobresa, discriminació, exclusió i el racisme, per tal raó es plantejà la proposta.
El projecte plantejat amb AEPREQ (Associació d'Educadors Reassentats del
Quiché), va tenir els següents components: Implementar programa
d'alfabetització, curs de formació ciutadana amb dones i la joventut, creació de
80 horts familiars i formació a distància per a mestres i mestres de l'àrea rural.
Projecte continuïtat 2018.

FINANÇADOR
Fons Pitiús de
Cooperació

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
80 dones maïes
120 joves
80 docents

IMPORT
57.000,00 €

“Apoderament i lideratge de dones i joves.
L'aigua i sanejament com a dret humà”

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2019
Es va implementar a quatre comunitats del municipi de Nebaj Quiché, correspon a la regió Ixil. Era un
projecte integral que buscava contribuir en tots els seus eixos al compliment dels objectius del
desenvolupament sostenible, com a organització AEPREQ, es cercava que la persona pugués gaudir
d'una vida digna a través dels components dirigits a dones i joves de les diferents comunitats:
Implementació d'un programa d'alfabetització amb 80 dones amb la fase inicial en 4 comunitats.
Curs de formació ciutadana amb dones i la joventut en funció de conèixer els seus drets i
obligacions, fomentant anàlisi crítica sobre la problemàtica que actualment viuen.
Creació de 80 horts familiars amb el propòsit que les dones tinguin accés i disponibilitat d'aliments
com una aportació en la sobirania familiar.
Formació a distància per a mestres/as de l'àrea rural, amb la finalitat de millorar l'ensenyamentaprenentatge d'acord amb el context.

FINANÇADOR
Fons Menorquí
Cooperació

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
87 dones maïes
80 docents
120 joves

IMPORT
59.900,00 €

Campanya d'Horts i Berenars escolars a
Chimaltenango i Nebaj . Guatemala

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2019
Projecte Construcció d'Horts Escolars a comunitats de Chimaltenango
i de Nebaj. L'objectiu rau en la contribució a la millora de la dieta
alimentària de la infància de les escoles primàries de les comunitats i
concienciació del medi àmbient. Implicació de les escoles de les Illes
Balears per la recapatació de fons i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
Asociación Educando
Guatemala
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
15 escoles
58 docents
1.850 alumnes

IMPORT
5. 500, 00 €

Formació i assessorament tècnic a
cooperants 2019

Educació per la ciutadania
Illes Balears, 2019
El projecte va aconseguir apropar als educadors de les Illes Balears les
eines necessàries per a comprendre la realitat internacional, donar a
conèixer els drets de les persones més vulnerables per poder treballar
amb elles d’una manera més efectiva i ha incentivat un voluntariat
informat i assabentat de la realitat del món, creant d’aquesta manera
cooperants predisposats a participar en el pla d’actuació que
proposa la nostra entitat.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
Pròpi

BENEFICIÀRIES
10 docents

IMPORT
1. 000, 00 €

Suport Seminari CAD Peru
“Enfortint dels CAD a nivell nacional”

Cooperació per al desenvolupament
Perú, 2019
Els cercles d'autoeducació docent (CAD) són grups de mestres i mestres
que treballen a les escoles públiques amb l'esperança de transformació de
l'educació peruana.
Els CAD són promoguts per l'Institut de Pedagogia Popular (IPP), perquè en
la seva autoformació es generi espai d'intercanvi entre docents, asseguri la
presència a les escoles per a enfortir els CAD, perfeccioni el seu
acompliment professional, potenciï la formació política, social, ètica i
pedagògica.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
Instituto de
Pedagogía Popular
(IPP)

BENEFICIÀRIES
110 docents

IMPORT
1. 500, 00 €

