ENTITAT: ASSOSSIACIÓ
MÉDICOS PERUANOS

MILLORA DELS SERVEIS TURÍSTICS
DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA
COMUNITAT AINACA-COLLO DE LA
PROVÍNCIA DE CANTA-LIMA

Descripció del projecte:
Localització
Arahuay, Perú
A conseqüència del fenomen Niño Costero, el febrer
de 2017 es van produir unes pluges intenses, que van
Contrapart
Comunidad
local
Campesina Anaica - derruir el mur de contenció de la plaça de la
comunitat, cosa que va interrompre el trànsit rodat
Collo
del carrer principal, una via on es pot circular cap al
Beneficiaris
Població general
districte d’Arahuay.
Desrpés del desastre es va desenrunar la zona
Període
Inici de Novembre
d’execució
2017 i final de maig afectada, però no hi ha hagut cap intervenció per part
del districte per fer la reconstrucció.
2018
El projecte preveu la reconstrucció del mur de
Sector
Emergència/Ajut
contenció, la contribució al procés de recuperació de
d’activitat
humanitari
la imatge urbana tradicional del centre històric,
Àmbit
Desenvolupament
millorar la infraestructura i recuperar-ne l’atractiu en
temàtic
local
tant que és el nucli de la comunitat.
Dades econòmiques
Pressupost global
30.000,00 €
Aportació d’altres
institucions
Aportació pròpia
1.000,00 €
Aportació sol·licitada
6.000,00 €
Aportació de la
Aportació atorgada
6.000,00 €
contrapart

ENTITAT: ACCIÓ
SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

Localització
Contrapart
local
Beneficiaris
Període
d’execució
Sector de
cooperació
Àmbit
temàtic

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ
DEL CENTRE DE SALUT DE
MONTERREY, 3A FASE.

Descripció del projecte:
Choloma,
El projecte pretén millorar les condicions sanitàries de
Honduras.
2.700 persones que viuen a la colònia de Monterrey i
la seva rodalia mitjançant la rehabilitació i l’ampliació
Municipalidad de
de la Clínica Monterrey, del municipi de Choloma.
Choloma
Aquesta tercera etapa del projecte contempla la
2.700 persones
construcció d’una àrea d’habitatge/descans per al
personal mèdic i una oficina per al promotor social.
01/11/17 fins al
La consecució d’aquesta fase permetrà ampliar els
30/04/18
serveis sanitaris de la clínica i garantirà una atenció
Sanitat
d’urgència les 24 hores.
Desenvolupament
local

Pressupost global
Aportació pròpia
Aportació de la
contrapart

Dades econòmiques
21.928,90 €
Aportació d’altres
institucions
Aportació sol·licitada
10.000 €
Aportació atorgada

5.814,29 €
5.814,29 €

ENTITAT: FUNDACIÓ
KALILU JAMMEH

TANCA PERIMETRAL PER AL
JARDÍ BOTÀNIC DE PLANTES
MEDICIONALS DE JIRONG

Descripció del projecte:
Localització Tambakoto, Gambia
El Jardí Botànic de Jirong es va començar a construir el
2014. El propietari de la terra del costat ha cedit més
Contrapart Kalilu Jammeh
terreny per ampliar-lo i ara es pretén construir la tanca
local
Foundation
perimetral amb pals de ferro de 2,5m d’alçada i malla
Beneficiaris Població dels
metàl·lica de 2m d’alçada.
municipis de Jirong i
Es tracta d’un projecte paral·lel al projecte d’atenció
Tambakoto, Gambia
sanitària per a adults a l’Àrea d’Upper Babidu, que és
Període
Inici de Desembre
una iniciativa que la Fundació vol iniciar l’any 2018, a
d’execució
2017 fins a final de
través de la qual proposa proporcionar assistència i
Desembre 2018
tractament continuats als pacients diagnosticats
Sector
Educació - Formació
d’hipertensió i/o diabetis, conèixer la pràctica local de
d’activitat
Àmbit
Drets Humans, Drets la medicina tradicional i valorar el seguiment del
tractament per part dels pacients. En una fase
temàtic
dels pobles i Drets
posterior, es preveu buscar evidència científica per
Econòmics, Socials i
utilitzar els remeis de la medicina tradicional per
Culturals
assegurar la continuïtat de l’accés al tractament i
l’acceptabilitat per part dels pacients.
Dades econòmiques
Pressupost global
5.168,25 €
Aportació d’altres
institucions
Aportació pròpia
1.168,25 €
Aportació sol·licitada
4.000,00 €
Aportació de la
Aportació atorgada
4.000,00 €
contrapart

ENTITAT: FUNDACIÓ
PRIVADA VIDA ÚTIL

Localització
Contrapart
local
Beneficiaris
Període
d’execució
Sector
d’activitat

UNITAT MÒBIL SANITÀRIA
PER A MEGHAULI

Descripció del projecte:
Regió de Madi,
El projecte té com a finalitat millorar la salut de la
Nepal
població més desfavorida que no té accés a cap centre
mèdic, fent arribar una Unitat Mòbil Sanitària (de la
Clínic Nepal
pròpia fundació) als poblats de la regió. Està previst
realitzar sis campaments, sempre en funció de les
2865 pacients
possibilitats del equip mèdic i la climatologia
Inici de Gener fins a (monsons, riuades, etc.)
A mig termini, el projecte contempla aconseguir donar
final de Desembre
formació higiènic-sanitària, especialment a les dones.
Sector sanitari

Pressupost global
Aportació pròpia
Aportació de la
contrapart

Dades econòmiques
28.000,00 €
Aportació d’altres
institucions
4.120,00 €
Aportació sol·licitada
5.980,00 €
Aportació atorgada

6.000,00 €
6.000,00 €

ENTITAT: GARRAF
COOPERA

DESENVOLUPANT L’ECONOMIA
SOCIAL: JUSTA TRAMA

Descripció del projecte:
Localització
Brasil
El projecte pretén promoure el desenvolupament local
i nacional mitjançant l’enfortiment dels projectes
Contrapart
Cooperativa
local
Central Justa Trama d’emprenedoria social i col·lectiva de la cadena
productiva Justa Trama amb la finalitat d’aconseguir
Beneficiaris
600 persones més
una millora subjectiva en la qualitat i benestar de les
les seves famílies
Període
Inici de Gener 2017 persones beneficiàries directes, que son les que
treballen per la producció de la cadena, de les
d’execució
fins a finals de
indirectes i, en conseqüència de les poblacions locals,
Desembre 2017
per l’augment de generació de riquesa que l’impacte
Sectors de
Desenvolupament
del projecte ja està tenint.
Cooperació
local
Àmbit
Desenvolupament
temàtic
local
Dades econòmiques
Pressupost global
132.535,09 €
Aportació d’altres
institucions
Aportació pròpia
4.300,00 €
Aportació sol·licitada
9.020,00 €
Aportació de la
17.711,26 €
Aportació atorgada
6.000,00 €
contrapart

