Promoció dels drets dels
infants en situació de
vulnerabilitat
República Centreafricana
El projecte en dades
Inici:
1 de gener 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:
113 persones

Nens i nenes de Berbérati acollits per una família del poble.

Objectiu de desenvolupament
sostenible (ODS) implicat:
16: Pau, justícia i institucions sòlides

El projecte
Amb el projecte Promoció dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat afectada pels conflictes armats a l’àrea periurbana de Berbérati, es van executar diverses accions destinades al reconeixement del dret a la identitat de 90 nens i nenes de la ciutat de Berbérati i els seus voltants que van
rebre la validació de tribunals locals. El projecte es va adreçar a tres localitats amb infants en situacions
molt deplorables amb l’objectiu d’emetre’ls el certificat de naixement, acompanyar-los a l’escola i fer que
el dret a la identitat sigui reconegut a la vida quotidiana de cada ésser humà. També es van dur a terme
petites campanyes de sensibilització sobre l’apropiació d’aquest dret de l’infant per a les famílies i les
autoritats consuetudinàries (caps de les aldees) d’aquestes localitats. Tenint en compte que els drets a la
identitat i a l’educació són fonamentals per a la persona humana, aquest projecte ha permès identificar infants desfavorits i no escolaritzats d’entre 5 i 17 anys per donar-los esperança a través de l’accés
equitatiu a l’educació i una declaració d’estat civil vàlid.

Resultats

1

Sensibilització de les autoritats
locals i la població sobre el
dret a la identitat.

SED Catalunya
Solidaritat Educació Desenvolupament

2

Garantia del dret a la identitat
de 90 nenes i nens de Berbérati.

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

3

90 nenes i nens han tingut
l’oportunitat d’accedir al sistema educatiu.

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

Nenes i nens del poble de Berbérati que són atesos a l’escola Lycée St. Marcellin Champagnat.

Comptes clars
Ingressos

Despeses

Aportació SED

780,00 €

Aportació Ajuntament Lleida

4.036,45 €

Aportació Maristes Berbérati

328,65 €
5.145,10 €

Total

SED
Ajuntament Lleida
Maristes Berbérati

Equips i subministraments

1.359,84 €

Dietes, estades i viatges

1.091,53 €

Funcionament

1.590,80 €

Despeses de gestió

1.102,94 €

Total

5.145,10 €

Equips i subministraments
Dietes, estades i viatges
Funcionament
Despeses de gestió

0,27%
33,46%

15,16%

6,39%

39,14%

78,45%

27,14%
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