Dinamització de la política de
protecció a la infància
Colòmbia
El projecte en dades:
Inici
Setembre de 2019
Finalització
Gener de 2021
Localització:
Medellín, Colòmbia
Contrapart:
Fundación Huellas
Beneficiaris
150 nens i nenes
ODS implicats:
5. Igualtat de gènere
Nens i nenes de la Fundación Huelles partcipen en un activitat

El projecte
La Fundación Huellas és una organització que vela per la integritat de nens, nenes i adolescents. Mitjançant la política de protecció a la infància es vanv generar eines que permetin establir els mecanismes
perquè això es faci de manera efectiva, garantint la protecció integral de la infància, evitant així vulneracions a les quals es veuen exposats els nens, nenes i adolescents, com ara la violència física, emocional,
negligència o situacions d’abús sexual, realitzant accions de promoció dels drets, prevenció de les vulneracions.
Així mateix la Fundación Huellas va enfortir la seva capacitat d’atenció en estar vinculada amb organitzacions d’ordre local i nacional. Dins de les activitats proposades per a complir amb els objectius de la
política de protecció es van realitzar tallers de formació amb nens, nenes i les seves famílies, però també
amb l’equip de la Fundación Huellas que aborda els processos amb els participants. Les activitats proposades es van complir en un 100%, no obstant això, cal ressaltar que l’any 2020 algunes activitats degueren ser adaptades per efectes de la quarantena de control de la pandèmia de COVID-19.

Els resultats
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Empoderats 150 nens, nenes
i adolescents i 100 famílies,
entorn de la protecció de la
infància.

Persones de l’equip de la Fundación Huellas s’erigeixen com
a responsables de drets, de la
protecció a la infància.

Promoció de xarxes locals i
nacionals de suport per a la
protecció de la infància.
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Nens, nenes i adolescents en un taller de formació

Despeses

Comptes clars
Ingressos
Ajuntament de Barcelona

43.733,56 €

DipSalut Girina

7.891,72 €

SED

3.744,00 €

Fundación Huellas

9.371,46 €
64.770,74 €

Total

Materials i subminstraments
Serveis tècnics i professionals
Arrendaments
Viatges, estades i dietes
Personal local
Personal a la seu
Despeses financeres
Materials inventariables
Despeses de gestió
Total
Materials i subministraments
Serveis tècnicns i professionals
Arrendaments
Viatges, estades i dietes
Personal local
Personal a la seu
Despeses financeres
Materials inventariables
Despeses de gestió

Ajuntament de Barcelona
DipSalut Girona
SED
Fundación Huellas

67,55 %

5,78 %

4.966,14 €
33.676,54 €
4.745,94 €
6.765,83 €
4.813,01 €
4.329,00 €
86,70 €
876,24 €
4.511,34 €
64.770,74 €

51,99%

7,67%

6,97%
14,48 %

1,35 %
0,13 %
12,19 %
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6,68 %

7,33%
7,43 %

10,45%

Amb la col·laaboració de:

