Projecte 192 - Ser Dona al Sud

TÌTOL
Ser Dona al Sud
DURACIÓ
3 mesos
LOCALITZACIÓ
Comunitat Valenciana
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al desenvolupament i sensibilització
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Directa: la població participant a les activitats 1.045 persones.
Indirecta: la població dels municipis socis del Fons 1.705.590 persones.
FINANÇADOR
Fons Valencià per la Solidaritat
COST TOTAL PROJECTE
11.164,53 €
OBJECTIU GENERAL
Donar a conèixer la realitat de les dones en els països del Sud, acostant a la població
valenciana els testimonis de dones que treballen i lluiten pels seus drets i els de les seues
comunitats i municipis.
ACTIVITATS PREVISTES
Les activitats previstes dins d'aquest projecte són:
Conferència: “Dones en progrés en el municipi de Cayes Jacmel, Haití”.
Els objectius que es persegueixen amb aquesta activitat són:
• Donar a conèixer l'entitat i als representants de la mateixa.
• Donar a conèixer el projecte realitzat conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat.
• Donar a conèixer la realitat del país i la situació de la dona.
L'activitat dura una hora aproximadament i va dirigida al públic adult.
Reunió amb municipis socis per a rendició de comptes.
Activitat dirigida a representants del municipi, representants d'organitzacions locals, i personal
tècnic, i té com a objectius:
• Oferir un balanç dels projectes realitzats a través del suport dels municipis.
• Possibilitar un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements.
Taller: “Ser jove i dona a Haití”.
Amb aquesta activitat dirigida a joves i adolescents, es persegueix acostar la realitat dels joves
de Cayes Jacmel, posant l'accent principalment en la situació de les joves.
Els/es joves valencians/nes tindran l'oportunitat de conèixer una realitat diferent a la seua,
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afavorint d'aquesta manera el coneixement d'altres cultures i trencar estereotips.
Activitats de comunicació i difusió.
S'elaboraran cartells i tríptics per a donar a conèixer entre els socis del Fons Valencià les
activitats de la campanya.
Es duran a terme rodes de premsa i entrevistes en ràdios locals.
Es farà difusió a través de la web i les xarxes socials.
RESUM
Campanya de sensibilització emmarcada en la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la
Dona, que el Fons Valencià per la Solidaritat porta realitzant des de fa més de 10 anys. Cada
any Ser Dona al Sud compta amb els testimonis de persones integrants de les contraparts amb
les quals el Fons treballa, les quals comparteixen les seues experiències i lluites amb la
població valenciana a través de diferents activitats.
Aquesta edició hem comptat amb els testimonis de la delegació haitiana de l'Associació Saint
Luc (ASSLHA), formada per Pierre Erol Rene, Fundador-Coordinador i Gerent del Programa de
Salut Comunitària, Director de la Clínica Bethesda, Cayes-Jacmel, Haití, i Rose Olane Georges
Dragon, fundadora i Tresorera de l'Associació ASSLHA, auxiliar d'infermeria de l'Hospital Sant
Francisco de Sales Port-au-Prince, Haití.
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