QUI SOM?

MADAGASCAR
Formació professional per a la reinserció social dels presos de la presó de
Toamasina

10.565,42 €

SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament) és una ONG per al desenvolupament d’àmbit
estatal, declarada d’utilitat pública, que es va constituir l’any 1992. Des de la seva fundació ha
estat vinculada a l’Institut dels Germans Maristes.
Els seus àmbits d’actuació són l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. A
Espanya també treballa en el camp de l’educació per al
desenvolupament (EPD). SED Catalunya és la delegació
regional per a l’àmbit català. La seu es troba a Barcelona,
de la qual depenen els diversos grups locals implicats en
les diferents obres educatives maristes de Catalunya.
SED va ser creada amb la finalitat de coordinar i
promoure el moviment de solidaritat amb els països
empobrits que es va anar suscitant a l’entorn marista i,
al mateix temps, canalitzar aportacions i acompanyar el
voluntariat implicat.

què pretenem?
Actuar contra les causes estructurals de la pobresa i propiciar el desenvolupament social
dels pobles a qui s’adreça.

TANZÀNIA
A Tanzània se segueix acompanyant la comunitat de Masonga per al desenvolupament educatiu
de la zona. Amb la campanya de millora de l’educació es contribueix a fer que joves sense recursos
puguin continuar amb la seva educació reglada.

PROJECTES

Promoure l’educació per a la justícia, la pau, els drets humans i la solidaritat amb els països
empobrits, especialment en institucions educatives.
Organitzar, formar i donar suport a les persones que treballen des del voluntariat per
aconseguir aquests objectius, tant als països empobrits com a Espanya.

PARAGUAI
Millora de la comunicació de les comunitats indígenes de San Leonardo

Memòria anual
2015

DE COOPERACIÓ

Organitzar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació al desenvolupament
amb els països empobrits, en resposta a les seves necessitats, tenint en compte la seva identitat
cultural, la perspectiva de gènere, l’enfocament de drets humans i el respecte al medi ambient.

campanya de millora DE
l’educació
Per l’ONGD SED, sense educació no hi ha desenvolupament; l’educació és l’única via per
apoderar els pobles, ja que és bàsica perquè les persones desenvolupin capacitats i actituds,
a més d’adquirir les eines per tal de poder prendre decisions fonamentals en benefici propi
i dels seus pobles. És per això que, des que es va fundar, SED ha volgut dedicar una especial
atenció al món educatiu dels pobles empobrits i donar suport a joves i infants perquè adoptin
aquells coneixements que els permetin exigir els seus drets i un món més just.

Mitânguera Rekove Porave Rekavo. En la recerca d’una vida millor per als
infants

3.077,42 €

Construcció i posada en marxa de galliners comunitaris per a la comissió veïnal
“Calle 3 de Febrero” a la Colonia Montanaro

6.680,00 €

REPÚBLICA CENTREAFRICANA
La situació actual a la República Centreafricana segueix essent molt crítica. El conflicte iniciat ja
fa més de tres anys ha deixat molts enfrontaments i morts entre la societat civil centreafricana.
Donada aquesta situació, hi ha una gran part de la població amb necessitats urgents a nivell
alimentari i sanitari. Per aquest motiu, des de SED s’ha volgut seguir donant suport a l’ONGD
Kizito. Kizito és una ONGD local que treballa en pro dels drets dels infants més estigmatitzats
i exclosos de la zona. Durant l’any 2015 s’ha treballat de manera conjunta en la redacció d’un
projecte que donarà suport a infants i joves exsoldats i que pretén instar a deixar les armes i es
faran sessions d’educació basades en la no-violència i grups de diàleg.

com ho fem?

AJUDA D’EMERGÈNCIA

Vertebrem la tasca de l’entitat a través de 6 eixos que estan organitzats de la manera següent:

LIBÈRIA

Amb la col·laboració de:

1.500 €

Programa d’alimentació d’emergència per la crisi de l’ebola

7.227,21 €

Programa de formació de grups de suport psicosocial per a la prevenció del
virus de l’ebola i evitar la seva estigmatització

4.517,43 €

Rehabilitació del sistema de potabilització d’aigua de l’escola Shirley Kolmer

8.597,17 €

SÍRIA
Atenció bàsica a la població desplaçada pel conflicte armat

La CAMPANYA DE MILLORA DE L’EDUCACIÓ dóna suport a propostes educatives a Tanzània,
a Madagascar, a la República Centreafricana i al Paraguai. L’objectiu general de la campanya
és millorar les condicions educatives dels infants i joves però entenem que aquesta millora
no només es basa a donar suport econòmic a l’alumne per afrontar la matrícula, sinó que
part d’aquesta beca pot destinar-se a la compra de material, formació del professorat i, en
casos molt excepcionals, diners per a l’alimentació o al transport de l’alumne.

35.084.61 €

NEPAL
Primera ajuda d’emergèndia després del terratrèmol

16.983,90 €

Durant l’any 2015 hi hem dedicat 30.000 € i hem arribat a:

63% noies

37% nois

Escoles de la campanya:
Inmaculada Concepción – Caaguazú (Paraguai), Maristas Champagnat – Caaguazú (Paraguai),
Maristas Champagnat – Coronel Oviedo (Paraguai), Horqueta (Paraguai), Limpio (Paraguai),
Col·legi marista de Masonga (Tanzània), Maalum, escola per a tothom(Tanzània).

SED Catalunya
c/ Vallespir 162
08014 Barcelona
93 490 81 46
sedcatalunya@sed-ongd.org
www.sedcatalunya.cat

Vols saber-ne més?
Accedeix a la memòria completa a través de la
web o escanejant el codi QR següent

Les campanyes i projectes d’emergència estan gestionats des dels serveis centrals de l’entitat. Tot
i això, el suport econòmic i la difusió de cadascun d’ells es realitza des de les quatre delegacions
de l’ONGD.

2015, resum d’un any solidari

EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT

Entenem l’educació per al desenvolupament com un procés que, a través del coneixement i
l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i accions crítiques en les persones i les
fa subjectes responsables, actives i compromeses, a fi de construir una societat civil, tant al
nord com al sud, compromesa amb la solidaritat i amb la transformació de les estructures i les
relacions injustes. Per fer-ho possible, des de SED treballem en les diferents línies d’acció:

Gener: Dia de la Pa
u
(Associació Gabella
)

Febrer: Fira camps de treball
#latornacanviada

Juliol: Camps de treball
(Tanzània)

“No
Març: 1a cursa SED
a)
siguis gallina” (Lleid

Abril: Setmana de la
solidaritat (Igualada)

Setembre: Inici cam
panya
d’emergència refugi
ats (Badalona)

Agost: Camps de treball
(Paraguai)

Novembre: Drets dels infants
(Sants - Les Corts)

VOLUNTARIAT
SED ofereix un espai per a les persones amb inquietud solidària que volen construir una societat
més justa i humana, coherent amb els valors de l’entitat. Aquest 2015, diferents persones han
col·laborat voluntàriament amb SED a través de les diverses propostes de voluntariat:
GRUPS LOCALS: estan formats per voluntaris i voluntàries
de SED que, vinculats amb l’escola o obra social marista,
volen incidir socialment en l’àmbit de la seva ciutat
seguint les línies d’actuació de l’entitat, inserits en la
dinàmica pastoral de l’escola.

Juny: Projectes d’Aprenentatge
i Servei (Rubí)

Maig: Setmana de la
solidaritat (Immaculada)

Octubre: Fira de la cooperació
Les Corts Coopera

Una via que utilitza SED per promoure l’educació per al
desenvolupament són les campanyes anuals. Fent un estudi de
la realitat i de les idees en l’àmbit associatiu de les ONGD a nivell
estatal i mundial, es proposa un lema i una temàtica que serveixin
per motivar la campanya. Des d’aquest lema es desenvolupen
materials didàctics adaptats a l’aula per treballar l’educació per al
desenvolupament amb els alumnes. El lema “Dóna-li un respir”
ens ha convidat a reflexionar i actuar entorn l’impacte de la petjada
ecològica que provoca el nostre estil de vida consumista ja que
no afecta únicament l’escassetat o esgotament dels recursos
naturals, sinó que se’n deriven altres conseqüències que afecten
les persones i el desenvolupament del seu entorn.

Desembre: Quina solidària
(Girona)

BALANÇ ECONÒMIC

CAMPANYA ISI - CAMPS DE TREBALL:
és una experiència formativa que l’ONGD
SED ofereix a les persones amb experiència
de voluntariat a casa nostra i que ara volen
apropar-se al sud des d’una comunitat
cristiana que viu inserida en un projecte de
dedicació als altres. Aquesta experiència vol
ser un apropament respectuós a la gent i a
la cultura del sud des de l’amistat.

INGRESSOS

Al 2015 un total de 17 persones voluntàries han viatjat
als camps de treball següents:
PARAGUAI

COMUNICACIÓ
Renovació de la imatge de la pàgina web www.sedcatalunya.cat així com de la publicació
mensual, el butlletí Batec.

DESPESES

Campanya col·legial

60.385,90 €

En cooperació

133.959, 66 €

Quotes socis i donatius

22.468,00 €

En EPD i sensibilització

13.294,18 €

En voluntariat

29.386,86 €

En gestió

4.805,32 €

Total despeses

133.959,66 €

Entitats privades

1.500 €

Entitats públiques

22.580,34 €

Campanya ISI

20.523,55 €

Total ingressos

127.457,99 €

Una altra de les vies són els projectes d’educació per al desenvolupament.
Són projectes adreçats als infants i joves de casa nostra amb la finalitat
de sensibilitzar sota una perspectiva de drets així com generar
reflexions i accions crítiques i compromeses amb la realitat.
Enguany els projectes que s’han dut a terme són:
Joves i drets, la recerca com a eina de transformació
social: un projecte que té com a objectiu utilitzar els treballs
de recerca dels alumnes de Batxillerat enfocant la recerca en
l’àmbit social, sota una perspectiva de drets humans i fent
una recerca de la violació d’aquests drets.
Els jocs dels Drets dels Infants: adaptació dels jocs de l’oca,
dòmino i memory com a eina de sensibilització en relació amb
els drets dels infants per als cicles d’edat més primerenca (de 3 a 8
anys).

TANZÀNIA
MASONGA
MWANZA

GRUP SED-CASAL: és un grup local format per persones que s’encarreguen, des del voluntariat,
de moltes de les feines encomanades a la delegació, que és seu lloc habitual de trobada. Els
membres del grup SED-Casal es distribueixen en diversos equips segons les necessitats de les
tasques a fer. Aquests equips són:
Equip de comunicació: donen suport en tasques com ara la creació i
actualització de la web, elaboració de material de difusió, edició de
vídeo o redacció d’articles.
Equip d’educació: s’encarreguen d’elaborar material
educatiu, així com d’impulsar experiències d’EPD al
nord.
Equip de formació: donen suport en la preparació i
execució de la formació de la campanya ISI.
Equip d’incidència social, participació i difusió:
participen de les xarxes en les quals SED està
implicada (FCONGD), d’actes puntuals de la
delegació (com fires o mostres d’entitats) i suport
en l’elaboració d’informes basats en el monitoreig de
dades (encarats vers els drets de la infància).

FISCHAT

HORQUETA

CAAGUAZÚ

XARXES SOCIALS
410 “m’agrada”
www.facebook.com/sedcatalunya
Els comptes de l’ONGD SED han estat auditats per Serrano 41.
SED ha estat una de les primeres ONG de desenvolupament a Espanya
que s’ha sotmès a l’avaluació de la Coordinadora Espanyola
d’ONGD sobre indicadors de transparència i bon govern i l’ha
superat.

251 seguidors
@sedcatalunya

