Emergència a Berbérati
República Centreafricana
El projecte en dades

Inici:
1 de gener de 2017

Finalització:
31 de desembre de 2017
Localització:
Berbérati, Prefecture Mambere Kadeï, República Centreafricana
Organització local:
Germans Maristes
Beneficiaris, titulars de drets:
115 nenes i nens

Escola marista Lycée St. Marcellin Champagnat.

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

El projecte
Segons l’informe del responsable del projecte, la iniciativa va constar de tres grans blocs:
• Alimentació: la disponibilitat dels fons compresos en el projecte va facilitar que durant 118 dies es
donessin 150 francs per garantir l‘accés a l’esmorzar a 20 alumnes de l’escola durant l’hora del
pati.
• Ajuda a persones de l’entorn: l’escola es troba en un barri amb moltes necessitats, moltes persones
grans, i nens i joves que no tenen cap suport econòmic. El projecte va fer possible que gent del barri
pogués comprar menjar.
• Salut: l’ajuda distribuïda en aquesta categoria va servir per habilitar un local dins de l’escola com a
infermeria per a l’atenció de l’alumnat i la distribució de medicaments.

Els resultats

1

Habilitació d’un espai dins de
l’escola com a infermeria per
al tractament de l’alumnat.

SED Catalunya
Solidaritat Educació Desenvolupament

2

3

Reduïdes les malalties i els patiments dels alumnes per falta
d’alimentació.

Reduït l’absentisme escolar
derivat de la falta d’alimentació i de les malalties de l’alumnat.

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

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

Alguns dels infants que són atesos a l’escola Lycée St. Marcellin Champagnat de Berbérati.

Comptes clars
Ingressos

Despeses

Aportació SED

1.620,00 €

Equips i subministraments

Aportació Ajuntament Lleida

1.500,00 €

Despeses de gestió

Total

3.120,00 €

Total

SED
Ajuntament Lleida

3.000,00 €
120,00 €
3.120,00 €

Equips i subministraments
Despeses de gestió

51,92%

14,52%

96,15%

48,08%
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