Acompanyament acadèmic
en temps de COVID.
Colòmbia

Dret a l’educació
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, on
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.
Nens i nenes de la Fundación Huellas

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Fer un acompanyament emocional i acadèmic als nens, nenes i joves de famílies vulnerables de La Vereda Granizal i el
municipi de Bello.

Per a contribuir en l’accés
al dret a una educació de
qualitat a infants a través de
l’acompanyament en el procés
escolar i de la cura de la salut
mental.

Col·laborant amb la Fundación Huellas a través d’espais
d’acompanyament acadèmic,
assessoria psicològica pels
infants, formació en intel·ligència emocional i campanyes
de sensibilització.

D’entre la població infantil i jove destinatària del projecte (150), el 78% tenen antecedents d’algun fet victimitzant, i el 66.7% han estat víctimes del desplaçament
armat colombià.
La motivació d’aquest projecte sorgeix d’una proposta de l’entitat local Fundación Huellas, que
va detectar unes importants necessitats de suport educatiu en les famílies amb les quals treballa
arrel de les seves condicions econòmiques de supervivència, els nivells d’escolaritat i les poques
eines psicosocials, que no les permetien fer un bon acompanyament en el procés escolar dels
seus fills i filles.

Col·laboració: 59.985,58 €
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Families de la zona de la Verda Granizal a Medellín (Colòmbia).

La finalitat d’aquest projecte és la de garantir els drets de la infància, que es veuen vulnerats de manera constant; alhora també es pretenen travessar tots els drets de manera
El projecte pretén augmentar les garanties
d’acompanyament escolar per a infants i joves
de la zona, adaptant-lo a la virtualitat. Així, a
través d’espais d’acompanyament acadèmic,
reforços en àmbits específics, assessorament
psicològic per a infants, formació en intel·ligència emocional i campanyes de sensibilització,
es vol reforçar els drets a l’educació i a la salut
mental de les famílies vulnerables en el context de la COVID 19.
A més a més, el projecte busca enfortir la
capacitat institucional de la Fundación Huellas
per transferir les capacitats i competències a la
comunitat, tot a través de tallers i trobades de
formació, contribuint així a la creació d’entorns
protectors, promovent els drets dels infants i
activant rutes de restitució per tal que al seu
torn, els participants es converteixin en agents
actius i multiplicadors de l’acció socioeducativa.
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Localització de Medellín (Colòmbia)

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 4.

