Dret al joc, la cultura i el
descans a Mwanza i Masonga
Tanzània
El projecte en dades:
Inici:
Setembre de 2018
Finalització:
Desembre de 2019
Localització:
Mwanza i Masonga
Contrapart:
Germans Maristes de Tanzània
Beneficiaris:
800 joves (alumnat d’ambdues
escoles maristes)
ODS implicat:
4. Educació de qualitat
Joves de l’escola Masonga Secondary School mostren instruments comprats per al projecte.

El projecte
Atès que els alumnes maristes d’aquestes localitats van a l’escola durant els caps de setmana, les comuntitats maristes de les escoles Masonga Secondary School (a Masonga) i Marist Boys Secondary School (a
Mwanza) consideraven que tenien l’oportunitat i, sobretot, la responsabilitat de promoure entre infants
i joves el bon ús del temps lliure, desenvolupar els seus talents i entreteniments, i dur a terme activitats
que, des de la inauguració de les dues escoles, s’han considerat com una part fonamental en l’estructura
i dinàmica diària.
Per això es va promoure la compra de diferents equips i materials (esportiu i cultural) per tal que

l’alumnat en pugui fer ús durant el temps llibre, afavorint així l’accés a espais que garanteixin el
dret al joc, la cultura i l’oci.

Els resultats
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Adquisició de materials
esportius i per a la realització
d’altres activitats culturals.

Foment d’esdeveniments
culturals i esportius, dins i fora
dels centres educatius.

Sensibilització envers els dret
al joc, la cultura i el descans
amb una base d’igulatat entre
homes i dones.
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Material esportiu adquirit per promocionar el dret al joc a les escoles.

Comptes clars
Ingressos

Despeses

Aportació SED al projecte
Gestió SED

7.312,75 €
700,00 €
8.012,75 €

Total

Aportació de SED
Gestió de SED

Materials i subministraments
Despeses de gestió
Total

7.312,75 €
700,00 €
8.012,75 €

Materials i subministraments
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