Corazón sin fronteras
Colòmbia
El projecte en dades:
Inici
Setembre de 2020
Finalització
Setembre de 2021
Localització:
Maicao, Colòmbia
Contrapart:
Germans Maristes de Colòmbia
Beneficiaris
255v nens i nenes
ODS implicats:
4. Educació de qualitat
Nens i nenes en una de les activitats del projecte.

El projecte
Els Germans Maristes de Colòmbia, impulsen el Projecte ‘Corazón sin fronteras’ per a la cura i acollida de
menors, nenes i nens, migrants veneçolans, retornats colombians i pertanyents a la ètnia Wayuu d’edats
compreses entre 5 i 14 anys, garantint-los el dret a la protecció i al desenvolupament integral, basats en
una proposta d’intervenció que busca enfortir l’àmbit cognitiu, emocional i expressiu dels nens i les nenes, promovent un treball articulat amb les seves famílies. El Projecte va vbrindar assessoria en el procés
dintegració de les i els menors al sistema educatiu colombià per tal de garantir-los el dret a leducació.
Totes les accions realitzades en el marc del Projecte tenen la finalitat de mitigar les realitats de vulneració
de drets com ara la mendicitat infantil, el treball informal al carrer, el reclutament de menors per bandes
criminals del sector, l’explotació sexual infantil i juvenil, entre altres situacions.

Els resultats
1

2
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Garantit el dret a leducació de
menors migrants i retornats
colombians.

Generat un context (comunitari i familiar) propici a la garantia dels drets infantils.

Implementat un programa
de donacions a famílies amb
necessitat econòmica.
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Activitats del projecte ‘Corazón sin fronteras’

Comptes clars

Despeses
373,29 €

Materials inventariables

Ingressos
DipSalut Girona
Germans Maristes Colòmbia

8.393,08 €

Serveis tècnics i professionals

7.592,44€

Personal local

650,00 €

SED

16.635,51 €

Total

3.700,17 €
11.062,06 €

Despeses de gestió

1.500,00 €
16.635,51 €

Total
Materials inventariables
Serveis tècnics i professionals
Personal local
Despeses de gestió

Ajuntament de Barcelona
Germans Maristes Colòmbia
SED
50,45 %

22,24%

2,24%
3,91 %

66,50%

9,02 %

45,64 %
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Amb la col·laaboració de:

