2018:
OUR GOAL
Què hem fet?
Sensibilització i Educació per el
Desenvolupament (Espanya)
Hem fet difusió del conte "Amic Meu!" en
català, castellà, euskera i francès.
L'hem traduït al alemany
Distribuïdes 400 unitats
Hem implementat 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:
+ 3600 infants i joves, principament a
Catalunya a través de 122 tallers a 41
escoles.

300

700

persones en
pisos

persones en un
Camp de
Refugiats

participen cada dia en els nostres
+100 persones
centres a Grècia

Grècia
Inclusió Social de persone refugiades (Grècia)

Sensibilització i Educació per el
Desenvolupament (França)

Exposició Fotogràfica: Porta Oberta Frontera
Tancada
Narra la vida en el camp de refugiats de
Cherso (nord de Grècia).

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

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

Ha estat exposada 7 vegades a Catalunya i
1500 persones han visitat la exposició

Escola bressol a Polikastro.
10 infants cada dia

Escola Refugi (veure descripció projecte en la
secció Espanya). Participació:
+ 300 joves i adults, principament a Bretanya
+ 5 escoles i entitats

Clases d'àrab impartides per persones
refugiades durant 6 mesos.
20 persones registrades a les classes.

Distribuïdes 509 unitats

Centre Comunitari i Espai de
dones. 60 persones cada dia

Projecte de Juventut. Servei de Voluntariat
Europeu. Mobilitat i acollida de 2 persones
refugiades i dos voluntaris/es europeus de
Grècia a Barcelona (Començament Octubre
2018)

Un cop a la setmana col.laborem amb 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
Hem participat i co-dirigit la tesi de Clara
Esparza, sobre metodologies inclusives en
l'educació per a persones refugiades.
OCCycling. Projecte de movilitat local a
través d'un sistema compartit de lloguer de
bicicleta, entre elcamp de refugiats Nea
Kavala i el poble Polykastro

Espanya

França

2018: Els comptes
Despeses Totals: 103.978,06 €

Espanya: 41.642,14€

Distribució i traducció Llibre Amic Meu
7.500,67€

Grècia: 62.335,92€

Escola infants i adults
30.218,14 €

Educació per el Desenvolupament: Escola Refugi
25.501,47€

Distribució Llibre Mon Ami
A través de voluntariat

Centre Comunitari
13.945,78€

Exposició Fotogràfica: Porta Oberta Frontera Tancada
1.550€

Escola Bressol
9.872€

Classes d'Arab
650€

OCCycling
7.550€

Movilitat i acollida de persones refugiades
6,440€

Recerca
750€

40,1%

59,9%

Ingressos Totals: 97.070,82€

Subvencions públiques 20.712,46€
Venta productes i serveis 9.324,12€
Recursos propis 16.800,17€

França: 0€

0%

40 voluntaris/es
3 tècnics/ques

Donatius entitats, empreses i particulars
50.234,07€

Despeses de personal incloses en els diferents
projectes
40.883,11€

