ENTITAT: ASSOSSIACIÓ
MÉDICOS PERUANOS

MANTENIMIENTO –
REHABILITACIÓN DE LA CASA
DEL PUEBLO

Període
d’execució

Descripció del projecte:
Arahuay, Perú
El projecte té com a finalitat modernitzar la casa
comunal, que es troba en estat de precarietat degut a
Comunidad
Campesina Anaica - la falta de manteniment de la infraestructura,
conseqüència de la manca de recursos econòmics de
Collo
la comunitat. L’actuació inclou modernitzar la casa
50 Comuneros/as,
comunal, fer-la més acollidora i millorar la seva
2 associacions de
productors i usuaris imatge, ja que és el centre neuràlgic de reunions,
assemblees, i on es rep formació en agricultura i
del centre.
ramaderia, així com projectes de desenvolupament
Inici d’Agost fins a
final de Novembre engegats per tècnics del Ministeri del país.

Sector
d’activitat
Àmbit
temàtic

Desenvolupament
local
Desenvolupament
local

Localització
Contrapart
local
Beneficiaris

Pressupost global
Aportació pròpia
Aportació de la
contrapart

Dades econòmiques
11.500,00 €
Aportació d’altres
institucions
1.500,00 €
Aportació sol·licitada
1.150,00 €
Aportació atorgada

2.850,00 €
6.000,00 €
4.396,71 €

ENTITAT: DESTINO
ETIOPÍA

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

AMPLIACIÓ I MILLORA DEL
CENTRE DE SALUT DE LA CIUTAT
DE KOMBOLCHA (ETIÒPIA)

Descripció del projecte:
Kombolcha, Etiòpia El projecte pretén millorar l’assistència sanitària de la
població de Kombolcha, i especialment, de les dones i
F.B.I.C.A.D.O.
nens (servei de ginecologia i pediatria, i maternoinfantil), mitjançant la construcció d’un espai que
115.000 habitants
integra: una sala de parts, un box d’assistència i una
Inici de Gener fins a habitació de curta estada. A més, s’inclou la dotació
del material mèdic bàsic i específic, i la planificació i
final de Desembre
execució d’un programa de formació en ginecologia i
Sanitat
pediatria.
Desenvolupament
local

Pressupost global
Aportació pròpia
Aportació de la
contrapart

Dades econòmiques
16.894,29 €
Aportació d’altres
institucions
3.000,00 €
Aportació sol·licitada
3.000,00 €
Aportació atorgada

4.894,29 €
6.000,00 €
5.607,40 €

ENTITAT: ACCIÓ
SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
PER L’ESCOLA DIONISIO
HERRERA DE LA MASICA

Descripció del projecte:
Localització
San Antonio de
El projecte contempla la construcció d’un edifici per
Cortés, Hondures
impartir classe, amb seguretat i condicions òptimes. En
aquest projecte s’ha pogut dotar l’edifici de
Contrapart
Dirección
subministrament elèctric i de sanitaris, elements
local
Departamental de
indispensables pel funcionament de l’escola. La
Educación
instal·lació elèctrica permetrà que els i les alumnes
Beneficiaris
226 alumnes
puguin tenir una llum adient i instal·lar ventiladors per
a que les altes temperatures no sigui un impediment
Període
Inici de Juny fins a
per a poder impartir classe. D’altra banda, s’ha
d’execució
final d’Octubre
dissenyat la instal·lació de nous sanitaris que separen
Sector de
Educació - formació
per sexe i milloren les condicions higiènic-sanitàries
cooperació
dels nens i nenes de l’escola.
Àmbit
Desenvolupament
temàtic
local
Dades econòmiques
Pressupost global
8.302,73 €
Aportació d’altres
institucions
Aportació pròpia
2.536,03 €
Aportació sol·licitada
Aportació de la
Aportació atorgada
5.766,70 €
contrapart

ENTITAT: FUNDACIÓ
KALILU JAMMEH

Localització
Contrapart
local
Beneficiaris

Període
d’execució
Sector
d’activitat
Àmbit
temàtic

PROJECTE AIGUA 2016

Descripció del projecte:
Tambakoto, Gambia
El projecte inclou la instal·lació d’un tanc de 3000 lt.
amb estructura, per abastament d’aigua dels horts
Fundació Kalilu
comunitaris del municipi de Jirong, la instal·lació d’un
Jammeh
tanc de 3000 lt. amb estructura, per abastament del
Població dels
municipi de Jirong, la instal·lació d’un tanc de 3000 lt.
municipis de Jirong i
amb
estructura, per abastament d’aigua del municipi
Tambakoto, Gambia
de Tambakoto i la connexió d’entrada i sortida d’aigua
Inici d’Agost fins a
a la xarxa corresponent.
final de Desembre
Educació - Formació
Drets Humans, Drets
dels pobles i Drets
Econòmics, Socials i
Culturals

Pressupost global
Aportació pròpia
Aportació de la
contrapart

Dades econòmiques
7.995,27 €
Aportació d’altres
institucions
3.120,66 €
Aportació sol·licitada
Aportació atorgada

4.874,61 €

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
19.575,00 €
Aportació d’altres
institucions
3.375,00 €
Aportació sol·licitada
3.200,00 €
Aportació atorgada

6.000,00 €
6.000,00 €
5.097,64 €

ENTITAT: GARRAF
COOPERA

DESENVOLUPANT L’ECONOMIA
SOCIAL: JUSTA TRAMA

Descripció del projecte:
Localització
Brasil
El projecte es concep amb l’objectiu de promoure el
desenvolupament local i nacional mitjançant
Contrapart
Cooperativa
local
Central Justa Trama l’enfortiment dels projectes d’emprenedoria social i
col·lectiva de la cadena productiva Justa Trama.
Beneficiaris
400 persones més
Aquest, enfortir la cadena productiva de la Justa
les seves famílies
Període
Inici de Gener fins a Trama, donant qualitat a les infraestructures,
d’execució
finals de Desembre perfeccionant el procés de gestió, generant renda pels
seus associats i potenciant la producció i la
Sectors de
Desenvolupament
comercialització dels seus productes a Brasil, Uruguai i
Cooperació
local
altres mercats.
Àmbit
Desenvolupament
temàtic
local
Dades econòmiques
Pressupost global
27.718,00 €
Aportació d’altres
16.000,00 €
institucions
Aportació pròpia
1.900,00 €
Aportació sol·licitada
6.711,00 €
Aportació de la
3.107,00 €
Aportació atorgada
5.256,94 €
contrapart

