
OUR GOAL2017: Què hem fet?
 

Escola d'infants i adults a Polikastro.
Curriculum aprovat per el Ministeri
d'Educació de Grècia.

 30 nens i nenes cada dia
 30 adults cada dia

  

Esdeveniments per promoure la integració de
les persones refugiades. Participació: 1300
persones

 

Hem participat i co-dirigit la tesi de Lucía
Gómez, El dret a l'educació dels infants i
adolescents: Un nou repte per la UE en
situació de crisis ? 

  

Hem creat el llibre "Amic Meu!".
 Llibre infantil d'educació per el

desenvolupament sobre la realitat de les
persones refugiades des d'ulls d'infant

 Traduït a 4 idiomes. Català, Castellà, Euskera i
Francès.

 Distribuïdes 12,000 unitats
  

Hem disenyat un programa educatiu per
escoles i instituts per treballar l'educació en el
desenvolupament des de la realitat de les
persones refugiades: Escola Refugi.
Participació:

 + 5000 infants i joves, principament a
Catalunya

 + 50 escoles i entitats
 

Exposició Fotogràfica: Porta Oberta Frontera
Tancada

 Narra la vida en el camp de refugiats de
Cherso (nord de Grècia). 

  
Ha estat exposada 6 vegades a Catalunya i al
País Basc.

 +1000 persones han visitat la exposició
 

Versió francesa del llibre "Amic Meu!" Mon
Ami!

  
Distribuïdes 296 unitats

 

Espanya
 

Grècia
 

França
 

Football Family Day
 Polikastro Routes Festival

 

Cultura, Educació i Inclusió de les persones
refugiades. 

 

Sensibilització, inclusió i intercanvi cultural
 

Sensibilització i inclusió
 

Escola bressol a Polikastro. 
 10 infants cada dia

  

Centre Comunitari i Espai de dones
els dissabtes. 60 persones cada dia

  

Un cop a la setmana col.laborem
amb:

 Doc mobile a donar suport mèdic
 Info mobile a donar suport d'asil i

legal
 

Un cop a la setmana ve un equip de
psicòlegs de la organització IsraAid a fer
terapies psicosocials amb els infants i
adolescents

 

Escola Refugi (veure descripció projecte en la
secció Espanya). Participació:

 + 300 joves i adults, principament a Bretanya
 + 5 escoles i entitats 

 

Exposició Fotogràfica: Porta Oberta Frontera
Tancada

 Exposada al centre socio-culturelle de
Landerneau

 

Clases d'àrab impartides per persones
refugiades.

 10 persones registrades a les classes
 

400 
 persones en un

Camp de
Refugiats

 

200 
 persones en

pisos
 

+100
 
 

persones participen cada dia en els nostres
centres a Grècia

 



2017: Els comptes
 

Ingressos Totals:  127.683,95 €
 

Escola infants i adults
  30.807,44 €

  

Escola Bressol
 8.402,03€

  

Centre Comunitari
 16.804,06€

 

Esdeveniments culturals i esportius
 3.100€

  

Recerca
 750€

  

Creació i Distribució Llibre Amic Meu
 29.065,28€

 
Educació per el Desenvolupament: Escola Refugi

 9,877,06€
 

Exposició Fotogràfica: Porta Oberta Frontera Tancada
 8.461,19€

 
Classes d'Arab

 275,03€
 

Creació i Distribució Llibre Mon Ami
 3.331,69€

 

Despeses Totals:  110.883,78 €
 

Espanya: 47.688,56€
 

Grècia: 59.863,54€
 

França: 3.331,69€
 

Despeses de personal incloses en els diferents
projectes

 29.039,87€
  

40 voluntaris/es
 3 tècnics

 

Donatius particulars
 49.137,9€

 
Donatius entitats i empreses

 68.186,2€
 

Subvencions públiques 4.550€
 Venta productes i serveis  5.809,8€

 

43%
 

54%
 

3%
 


