Projecte 200 - “Joves chiquitanos, chiquitanes, guarayos i guarayes construint ciutadania”: FASE II

TÍTOL
“Joves chiquitanos, chiquitanes, guarayos i guarayes construint ciutadania” FASE II.
DURACIÓ
12 mesos.
CONTRAPART LOCAL
PROCESO Servicios Educativos ONGD.
LOCALITZACIÓ
El projecte se situa a Bolívia, Departament de Santa Cruz, en 6 municipis situats territorialment
en tres Províncies: José Miguel de Velasco i Chiquitos caracteritzades per la seua població
indígena Chiquitana i la Província Guarayos, caracteritzada per la seua població indígena
Guaraya.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Joventut i enfortiment institucional.
POBLACIÓN BENEFICIÀRIA
Són joves, homes i dones, entre 15 a 25 anys d'edat, representen a diversos grups o
organitzacions de barris i comunals, indígenes i no indígenes. La majoria d'ells i d’elles viuen
en la capçalera dels municipis però provenen de comunitats indígenes; estudien en el nivell
secundari i treballen per al seu sustent.
ENTITATS FINANÇADORES
Fons Valencià per la Solidaritat:
PROCESO: 9.585 €
Governs Municipals: 2.113 €
Grups Juvenils: 8.924 €

72.516,16 €

COST TOTAL PROJECTE
93.138,16 €
OBJECITUS PROJECTE
Objectiu General: Contribuir a l'enfortiment dels moviments juvenils Guarayos i Chiquitanos per
a la consolidació dels seus lideratges i l'exercici de la seua ciutadania.
Objectiu Específic: Joventut de 4 municipis Chiquitanos (San Ignacio, San Miguel, San José i
Roboré) i 2 municipis Guarayos (Ascensión i Urubichá), amb competències per a desenvolupar
propostes de desenvolupament local considerant les seues potencialitats i problemàtiques.
RESUM
La proposta respon a la continuïtat del projecte realitzat amb les i els joves dels municipis de
San Ignacio, San Miguel, San José, Ascensión i Urubichá en el període d'agost 2016 a abril
2017 finançat pel Fons de València; en les quals es va treballar amb equips tècnics juvenils
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(ETJ) de 20 membres joves homes i dones de cada municipi perquè coneguen, analitzen i
reflexionen sobre les seues problemàtiques, per a açò compten amb un diagnòstic en el qual
prioritzen els següents problemes i necessitats: embaràs a primerenca edat, mal ús del temps
lliure, alcoholisme i drogoaddicció, inseguretat ciutadana, explotació laboral juvenil, poques
oportunitats de formació tècnica i superior en el municipi, poca participació de la joventut en les
decisions importants i desorientació de la joventut quan ixen batxillers.
Aquestes problemàtiques compten amb un treball realitzat a través d'entrevistes als actors
involucrats en les mateixes i que estan sent processades per a després tenir un document final
que possibilite elaborar propostes estratègiques (Polítiques Públiques) que puguen ser ateses
per autoritats amb el concurs dels i les mateixes joves. El document final serà socialitzat als
seus parells organitzats en plataformes juvenils constituïdes pels equips tècnics juvenils, els qui
validaran per al seu posterior lliurament a les autoritats.
En aquest marc, la present proposta de projecte, enfortirà la gestió i les accions tant de l'Equip
Tècnic Juvenil (ETJ) en cada municipi i les seues respectives plataformes ja organitzades; per
açò es pretén realitzar un treball de promoció en el qual s'incloguen a diversos actors juvenils
per aconseguir major representativitat en les Plataformes Juvenils dels municipis que els
permeta generar capacitats d'incidència en els seus municipis i organitzacions locals.
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