Millorant la qualitat de vida de
les dones de TTC Mururu
Ruanda
El projecte en dades:
Inici
Gener de 2020
Finalització
Gener de 2021
Localització:
Mururu, Ruanda
Contrapart:
Germans Maristes de Ruanda
Beneficiaris
315 alumnes de l’escola
ODS implicats:
5. Igualtat de gènere
Treballs d’ampliació de les dutxes de l’internat de l’escola TTC Mururu.

El projecte
TTC Mururu es una Escola Tècnica Superior especialitzada en la formació de professorat de primària.
L’escola TTC Mururu, administrada per la Congregació dels Germans Maristes, es troba a la frontera de
Ruanda amb la República Democràtica del Congo. El dia de la presentació de la sol·licitud de subvenció a
l’Ajuntament de Girona l’escola comptava amb 633 alumnes, dels quals 370 eren dones. La majoria dels
estudiants de l’escola provenien d’una família de baixos recursos.
El projecte va millorar la qualitat de vida de les dones a l’escola TTC Mururu a través de: (i) la millora de
les instal·lacions sanitàries de l’Escola (dutxes, banys i mur perimetral) afavorint el dret a la salut i la intimitat i (ii) oferint formació en educació sexual que permeti a les dones prendre decisions que afavoreixin
la seva salut i higiene personal, i la seva vida sexual i reproductiva.

Els resultats
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Ampliació dels espais
de neteja personal (dutxes) de
l’internat de les dones.

Formades, dones de
l’escola TTC Mururu, en
educació sexual i
reproductiva.

La comunitat educativa (administració, professors, estudiants i famílies) són sensibles
a la necessitat de generar
entorns educatius segurs.
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Alumnes de l’escola i estat final de l’ampliació de les dutxes.

Despeses

Comptes clars

21.595,74 €

Construccions
Materials i subministraments

571,81 €

13.295,42 €

Funcionament

898,23 €

Ajuntament de Girona

7.635,74 €

Personal local

1.800,00 €

SED

5.897,63 €

Despeses de gestió

1.963,02 €

Total

26.828,80 €

Total

26.828,80 €

Ingressos
Germans Maristes de Ruanda

Germans Maristes de Ruanda
Ajuntament de Girona
SED

21,98 %

49,56 %

Construccions
Materials i subministraments
Funcionament
Personal local
Despeses de gestió
28,46 %

80,49%

7,32 %
6,71 %
3,35 %
2,13 %
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