Graners infantils de
comunicacions (1r any)
Colòmbia

El projecte en dades
Inici:
01 de febrer de 2018
Finalització:
31 de desembre de 2018
Localització:
Municipis de Bello i Medellín. Departament d’Antioquia (Colòmbia)
Organització local:
Fundación Huellas
Beneficiaris, titulars de drets:
75 infants

Nenes i nens beneficiaris del projecte Graner.

Objectiu de desenvolupament
sostenible (ODS) implicat:
4: Educació de qualitat

El projecte
En un escenari de risc per a les nenes i nens en el qual la vulneració dels seus drets és una constant
degut, en bona part, a les diferents formes de violència que els toca viure i a la manca d’instruments de
participació i decisió que tenen a l’abast, es va plantejar un projecte per enfortir les seves capacitats comunicatives de manera que puguin comptar amb espais de participació real en processos de promoció i
defensa dels drets dels infants. Tot això es concreta en un procés de formació que, a través de diferents
tècniques periodístiques i de comunicació, pretén que els infants siguin capaços d’aportar una lectura
real de la situació dels seus drets en els territoris on viuen. Aquest procés de formació es va dur a terme
amb 75 nens i nenes de 8 a 13 anys residents al barri de Santo Domingo Savio II, de Medellín, i a la Vereda Granizal, al municipi de Bello.

Els resultats

1

Formació per a 75 nenes i
nens en tècniques de comunicació dins de la temàtica dels
drets dels ifants.

SED Catalunya
Solidaritat Educació Desenvolupament

2

Presa de consciència sobre
la capactitat d’incidència que
genera la comunicació.

Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146

3

Creació de materials per fer
difusió sobre els drets dels
infants.

SEDcatalunya.cat
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Un dels nens que participa al projecte Graner.

Comptes clars

Despeses

Ingressos

Personal local

4.584,52 €

Aportació SED

4.351,86 €

Equips i subministraments

Aportació Ajuntament Girona

11.605,32 €

Viatges, dietes, esatdes

9.561,88 €

Aportació Fundación Huellas

4.444,80 €

Funcionament

4.473,56 €

Total

20.401,99 €

Despeses de gestió

1.558,40 €

Total

20.401,99 €

SED
Ajuntament Girona
Fundación Huellas

Personal local
Equips i subministraments
Dietes, estades i viatges
Funcionament
Despeses de gestió
21,33 %

222,63 €

1,09%

22,47%

56,88 %

46,87 %
7,64 %

21,79 %
21,93 %

SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Amb la col·laboració de:

