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Promoció de l'equitat de gènere i suport integral a dones 
i nenes víctimes de violència familiar en el nord de 

Marroc 2º Any

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

ATED

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Marroc, 2018

IMPORT
77.300,00 €

El projecte va donar continuïtat al projecte elaborat l'any 2017 i ampliat els
serveis del Centre d'Escolta i Atenció a les Famílies (CEAF) de Chefchaouen que
atén dones i nenes víctimes de violència familiar. Aquest Centre suposa l'únic
servei de la província que garanteix l'atenció psicològica de les dones, així com
l'acompanyament jurídic i el suport social necessari per a afrontar els casos de
violència i d'extrema exclusió social. El projecte va posar en marxa un Servei
d'Orientació Laboral, així com les diferents formacions, amb la intenció
d'afavorir les possibilitats d'integració sociolaboral de les dones.

430 dones
393 nins i nines.

Cooperació per al desenvolupament



Formació Contínua per a com eina de 
desenvolupament i solidaritat a Perú. 2º any

El projecte de continuïtat: "Formació Contínua per al Lideratge de Docents al Perú" va
respondre a la necessitat de formació contínua de docents sent els cursos virtuals
l'eina fonamental utilitzada per al seu desenvolupament integral contribuint en
l'enfortiment de l'organització dels docents en les Institucions Educatives amb els
Cercles d'Autoeducació Docent (CAD), i millorant el seu acompliment professional sota
criteris de qualitat, calidesa i equitat.Es va tenir en compte els processos de
desenvolupament, tant en l'ensenyament com en l'aprenentatge, formant docents
que aconseguissin el seu apoderament i fossin líders en les institucions educatives
públiques de les diferents províncies i regions del país involucrades en el projecte.

FINANÇADOR
Fons Pitiús de 
Cooperació

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2018

IMPORT
20.000, 00 €

Cooperació per al desenvolupament

19 Institucions 
educatives
340  docents
3.760 alumnes



“Dones maies ixiles cap a la defensa dels 
seus drets individuals i col•lectius” 

IEl projecte va consistir a impulsar processos de formació i educació a les escoles
públiques del departament de Chimaltenango, aquest acompanyament va
permetre detectar diferents opressions cap a les dones i joves maies, com la
pobresa, discriminació, exclusió i el racisme, per tal raó es plantejà la proposta. El
projecte plantejat amb AEPREQ (Associació d'Educadors Reassentats del Quiché),
va tenir els següents components: Implementar programa d'alfabetització, curs
de formació ciutadana amb dones i la joventut, creació de 80 horts familiars i
formació a distància per a mestres i mestres de l'àrea rural.

FINANÇADOR

 AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
40.000,00 €

80 denes maïes
120 joves
80 docents

Cooperació per al desenvolupament

Fons Pitiús de 
Cooperació



Enfortiment de l'autonomia de les comunitats 
de Zona Reina, sobirania energètica. 

El projecte va donar suport a la formació i organització de 80 lideresas i
líders comunitaris i la junta directiva provisional, que impulsen la idea
d'una solució regional a l'accés a l'energia elèctrica per a la Zona Reina per
mitjà de la implementació d'aquest projecte que impulsa un procés de
formació polític ecologista, i l'enfortiment de l'estructura organitzativa de
l'Associació Llum Comunitària de la Zona Reina. Aquest projecte va ser
essencial i necessari per a aconseguir l'autonomia energètica de més de
20 comunitats de la Zona Reina.

FINANÇADOR

 Madre Selva

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
21.000,00 €

320 persones
20 comunitats

Cooperació per al desenvolupament

Fons Pitiús de 
Cooperació



Empoderament  per al lideratge de dones i 
joves  Chimaltenango. Guatemala”. 3º any

Projecte de continuitat dels anys 2016 i 2017. La falta de fonts d'ocupació, migració, la
deserció escolar i la feble participació i organització de les dones i joventut en espais de
preses de decisions a nivell local, municipal, i departamental. Existeixen poques oportunitats
de desenvolupament en el municipi de Sant Andrés Itzapa, capçalera Chimaltenango. En el
marc del seguiment del projecte: l'objectiu general és: Desenvolupar processos formatius
per a dones i joves fomentant el lideratge, la participació ciutadana cap al desenvolupament
comunitari. La present proposta comporta els següents components: .formació i capacitació  
dones maies de 4 comunitats.; formació ciutadana per a  joves maies de l'àrea rural
iformació semipresencial de  docents d'escoles públiques.

FINANÇADOR

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
39.900,00 €

87 dones maïes
80 docents 
120 joves

Cooperació per al desenvolupament

Fons Menorquí  
Cooperació



Campanya d'Horts i Berenars escolars a 
Chimaltenango, Guatemala

Projecte Construcció d'Horts Escolars a comunitats de
Chimaltenango. L'objectiu rau en la contribució a la millora de la dieta
alimentària de la infància de les escoles primàries de les comunitats i
concienciació del medi àmbient.  Implicació de les escoles de les Illes
Balears per la recapatació de fons i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

14 Escoles
55 docents
2.400 alumnes

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
4. 500,00  €



Formació i assessorament tècnic a 
cooperants 2018  

 

El projecte va aconseguir apropar als educadors de les Illes Balears les
eines necessàries per a comprendre la realitat internacional, donar a
conèixer els drets de les persones més vulnerables per poder treballar
amb elles d’una manera més efectiva i ha incentivat un voluntariat
informat i assabentat de la realitat del món, creant d’aquesta manera
cooperants predisposats a participar en el pla d’actuació que proposa
la nostra entitat.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Pròpi

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Illes Balears, 2018

21 docents 

Educació per la ciutadania

IMPORT
1. 500,00€




