Un lloc per a mi. Espai de
participació, trobada i esplai
Paraguai
El projecte en dades:
Inici
Octubre de 2019
Finalització
Gener de 2021
Localització:
Coronel Oviedo, Paraguai
Contrapart:
Escuela Hno. Felix
Beneficiaris
212 nens i nenes
ODS implicats:
4. Educació de qualitat
Nens i nenes jugant al nou espai de recreo de l’escola G. Fèlix

El projecte
El projecte consistia a crear un espai adequat perquè les nenes i nens del barri La Floresta, situat a la
ciutat de Coronel Oviedo, poguessin exercir el seu dret al joc, l’oci i la cultura, a més de tenir accés a una
educació de qualitat amb espais de formació comunitària. Tot l’anterior ha estat possible a conseqüència
de la realització de diverses obres de construcció que ha millorat l’espai d’esbarjo de l’Escola bàsica n.
4746 Germà Félix Aldunate Castillo.
El projecte també pretenia dur a terme de sensibilització amb l’alumnat de l’Escola en particular, i amb
la comunitat en general; es preveia també la realització d’activitats de millora del medi ambient a través
del repoblament d’arbres de jardins i de sessions de formació i sensibilització mediambientals amb les
famílies de la comunitat.

Els resultats
1

2
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Enfortides les capacitats de
nenes i nens per a l’exercici
dels drets de participació i
integració.

Habilitació d’un espai que pot
ser utilitzat per a dur a terme
activitats esportives i culturals.

Desenvolupada la consciència
crítica de la comunitat per a la
defensa del medi ambient.
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Treballs de repoblament d’arbres.

Comptes clars

Despeses
Construccions

10637.58 €

Funcionament

2919.75 €

6.394,67 €

Viatges, estades i dietes

3523.20 €

SED

3.182,03 €

Valoritzacions

Escuela Hno. Félix

1.411,11 €

Despeses de gestió

Ingressos
Ajuntament de Girona

10.271,48 €

Ajuntament de Lleida

21.259,28 €

Total

1307 €

21.259,28 €

Total
Construccions
Funcionament
Viatges, estades i dietes
Valoritzacioins
Despeses de gestió

Ajuntament de Girona
Ajuntament de Lleida
SED
Escuela Hno. Félix

2871.75 €

50,04%

48,32 %

14,97%

6,64 %
13,73%

13,51%

30,08 %

SEDcatalunya.cat
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08014, Barcelona
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sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

6,15 %

16,57%

Amb la col·laaboració de:

