“Un lloc per a mi”
Espai de participació, trobada i
esbarjo escolar
Paraguai
Dret a l’educació

Nenes de l’escola Hermano Félix.

L’educació de la infància és un
dret garantit per a les nenes i
nens de tot el món. La Convenció
sobre els Drets de l’Infant així ho
estableix als articles 28 i 29 sobre
el dret a l’educació, els quals
recullen que l’educació rebuda
a l’escola ha d’anar orientada a:
desenvolupar la personalitat, el
talent, la capacitat física i mental
de l’infant, i desenvolupar valors
com el respecte a la família, la
identitat cultural, la llengua i les
civilitzacions.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Sumar-nos al compromís de
l’agenda 2030 per garantir el
dret a una educació de
qualitat.

El dret a l’educació és la porta
perquè tothom pugui exercir
altres drets.

Col·laborant amb l’Escola Hermano Félix, que duu a terme
un projecte de millora de la infraestructura escolar i promou
la participació dels infants.

Al Paraguai, segons dades de l’informe “Perfiles de la
exclusión educativa en la República de Paraguay” més
de 50.000 nenes, nens i adolescents es troben fora del
sistema educatiu.
La Floresta és un barri localitzat a la perifèria de la ciutat de Coronel Oviedo. Com a moltes zones semirurals
del Paraguai, la presència governamental és escassa i, en general, només existeix per ocupar-se d’alguns
problemes socials com el pavimentat de carrers a través de respostes de baixa qualitat i, normalment, amb
molta precarietat. Des de fa temps, al Paraguai, el govern insisteix a la població perquè resolgui els seus
problemes a través de la participació i autogestió mitjançant diverses comissions de barri. A nivell nacional,
el Paraguai ha iniciat un treball d’implementació de l’Agenda 2030 que es duu a terme mitjançant diversos
plans, entre els quals hi ha el Pla Nacional de Desenvolupament Paraguai 2030. Aquest pla assenyala com
una de les seves estratègies l’obligació de generar espais de participació de la ciutadania, incloent nenes,
nens i adolescents, i això fa encara més rellevant la necessitat de millorar les instal·lacions educatives
perquè els infants del Paraguai hi puguin tenir accés.
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Pati de l’escola Hermano Félix que es reformarà amb el projecte.

Al Paraguai, més de 150.000 infants i adolescents podrien deixar
els seus estudis, ja sigui perquè van endarrerits, han repetit curs o
viuen a zones rurals.
El projecte consisteix a crear un espai adequat
perquè les nenes i nens del barri de La Floresta,
ubicat a la ciutat de Coronel Oviedo, puguin exercir
el seu dret al joc, l’oci i la cultura, a més de tenir
accés a una educació de qualitat amb espais de
formació comunitària. Per fer-ho, es duran a terme
diverses obres de millora de l’espai d’esbarjo de
l’Escola Hermano Fèlix. També es promouran accions de sensibilització i millora del medi ambient
mitjançant l’arborització de jardins de la zona on
es duu a terme el projecte, a més de sessions de
formació i sensibilització mediambientals amb les
famílies de la comunitat.

Localització de Coronel Oviedo, al Paraguai.

Aquest any des de SED volem impulsar la promoció de
la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots els nostres
projectes. Tenim la certesa que així contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si vols treballar el projecte
des d’aquesta perspectiva de la pau, accedeix al joc
Llegint el diari a través d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/uploads/2018/09/8.-eina-millora-a-leducació.pdf.
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