Reinserció social de menors
a Berberati
República Centreafricana

Dret a la vida digna
La supervivència i el desenvolupament integral dels infants i
joves és una obligació assumida
per tots els països signants de
la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, tal com s’estableix a
l’article 6: 1. Els Estats membres
reconeixen que tot nen i nena
té el dret intrínsec a la vida.
2. Els estats membres han d’assegurar al màxim possible, la
supervivència i el desenvolupament de l’infant.
Nens al Centre d’acollida Watoro (Berberati)

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Proporcionar accés a l’educació i a formacions a nens
desfavorits de Berberati perquè puguin tenir oportunitats
laborals decents.

Per contribuir a impulsar el
dret a la vida digna i l’educació
dels nens i nenes d’aquesta
comunitat per mitjà del centre d’acollida i de la formació
rebuda.

Col·laborant amb l’organització Kizito que duu a terme
un projecte de formació pels
infants i joves de la comunitat
de Berberati.

El 70% del territori, a la República Centroafricana, ha
patit combats, provocant el desplaçament intern d’unes
738.000 persones, d’altres 650 000 persones es van refugiar en altres països.
La infància i l’adolescència de la zona de Berberati, a la República Centreafricana viu, des de fa
molt temps, una situació de desprotecció preocupant a causa de diversos conflictes violents que
han impactat en un 70% del territori, i que han provocat el desplaçament intern d’unes 738.000
persones. En aquest context, neix l’ONG Kizito que duu a terme un projecte que centra la seva
acció en aquells nens exclosos socialment de la comunitat perquè estan estigmatitzats a causa
dels esdeveniments traumàtics que han viscut. Situacions que, si no es treballen a tots els nivells,
poden marcar la seva vida per sempre, endinsant-se en una espiral sense fi d’una cadena de
violència.

Col·laboració: 9.093,18€
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Comunitat de Blas Garay , a Paraguai.

Un de cada quatre nens i nenes de la República Centreafricana no accedeix mai a l’escola i
només el 31% acaba el cicle de primària
El projecte ‘Reinserció social de menors a
Berberati’ vol donar accés a l’educació a nens
desfavorits de Berberati perquè puguin tenir
oportunitats laborals decents en un futur.
Aquest procés educatiu té l’objectiu de fomentar la reinserció social dels nens en la societat i
assegurar una orientació de vida responsable i
serena.
El projecte també contempla la vinculació dels
menors beneficiats amb el projecte amb famílies de la comunitat amb la intenció de què els
nens puguin desenvolupar un vincle afectiu
amb una família. Així, cada nen pot trobar un
equilibri afectiu i el suport necessari per al seu
creixement i desenvolupament intel·lectual.

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