Acompanyament psicosocial
per a la promoció i defensa
dels drets dels infants
Colòmbia
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 Medellín pintant dibuixos com a part de les activitats del projecte.

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

El projecte
L’objectiu principal del projecte era realitzar acompanyament psicosocial a nens, nenes, joves i les seves
famílies per enfortir les capacitats que els permetin la promoció, defensa i garantia efectiva dels seus
drets. Tot això s’ha aconseguit a través de la confiança construïda en la sistematicitat de les trobades
setmanals, tant a Bello com a Medellín, amb nens, nenes i cuidadores. Aquestes trobades s’han convertit
en espais per incentivar la convivència sana, la cura d’un mateix i de l’altre i la protecció i garantia
de drets mitjançant l’abordatge de diferents temàtiques com la prevenció de l’abús sexual infantil, l’expressió adequada de sentiments, rols de gènere, diversitats, tipus de violències i drets humans. També
es tracten temes emergents com el racisme, la resolució de conflictes i l’emprenedoria. Així mateix,
s’ha aconseguit dur a terme l’acompanyament directe a algunes famílies gràcies a les assessories psicològiques i l’enfortiment organitzatiu de l’equip Huellas, i la construcció de la política de protecció a la
infància de la fundació.

Els resultats

1

2

Generació d’actituds d’empoderament i resiliència en nens
i nenes per garantir els seus
drets.

Promoció dels drets dels nens
i nenes a la comunitat i
prevenció de l’abús
sexual infantil.

SED Catalunya

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

Solidaritat Educació Desenvolupament
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Enfortiment organitzatiu de
la Fundación Huellas per a la
promoció, defensa i garantia
dels drets dels nens i nenes.

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

En una de les activitats, nenes i nens expressen la seva perspectiva dels drets de la infància.

Comptes clars

Despeses

Ingressos

223,63 €

Personal local

Aportació SED

6.589,89 €

Equips i subministraments

4.584,52 €

Aportació Ajuntament Lleida

4.816,01 €

Dietes, estades i viatges

9.651,88 €

Aportació Fundación Huellas

604,21 €

Funcionament

4.473,56 €

Despeses de gestió

1.558,40 €

Total

12.010,11 €

12.010,11 €

Total

SED
Ajuntament Lleida
Fundación Huellas
54,87%

Personal local
Equips i subministraments
Dietes, estades i viatges
Funcionament
Despeses de gestió
22,37%

7,61%

40,10%

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

47,10%

1,09%

5,03%

21,83%

Amb la col·laboració de:

