Reinserció social de menors
a Berberati
República Centreafricana

El projecte en dades:
Inici
Octubre de 2021
Finalització
Gener de 2022
Localització:
Berberati, República Centroafricana
Contrapart:
ONG Kizito
Beneficiaris
20 menors
ODS implicats:
4. Educació de qualitat
Activitat amb els infants del centre d’acollida Kizito.

El projecte
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.

Els resultats
1

2

3

Garantits els drets fonamentals (habitatge, alimentació,
salut i protecció) de
20 menors.

Garantit el dret a l’educació de
20 menors en la llar Wotoro a
través d’un procés de formació professional.

Sensibilització de la comunitat
a través de la
participació de les famílies i
les autoritats locals en el marc
de la cultura de pau.
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Nens i formadors del centre de acollida a Berberati.

Despeses

Comptes clars
Ingressos
Ajuntament de Girona
SED

5.296,37 €
400,00 €

ONG KIzito

3.338,30 €

Total

9.034,67 €

Ajuntament de Girona
SED
ONG Kizito

Materials i subministraments

3.889,56 €

Personal local

4.174,64 €

Despeses financeres

138,19 €

Despeses de gestió

832,29 €

Total

9.034,67 €

Materials i subministraments
Personal local
Despeses financeres
Despeses de gestió

9,21 %

1,53 %
36,95 %
43,05 %
58,62 %

46,21 %
4,43 %
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