MARESME SOLIDARI 2016
FUNDACIÓ VICENTE FERRER

FVF – On treballem?
INDIA








Superfície: 3.287.260 km2
Forma d’Estat : República
Federal, 28 Estats
Sistema de Govern: Democràcia
parlamentaria
Llengües: 22 idiomes oficials.
Idioma oficial: hindi.
Religions principals: Hinduisme
(81%), Islamisme (13%),
Cristianisme (2%), Sikhisme,
Budisme, Jainisme
Població: 1.252.139.596
persones (2º país més poblat del
mon)

Superficie (Km2) 276.754
Nº hab. 75.700.000

FVF – Com treballem?
Necessitats definides per les comunitats

Educació

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL
Habitatge

CAPTACIÓ

Empreses

Sanitat

Ecologia

PROJECTES

Persones amb
discapacitat

SENSIBILITZACIÓ

COL·LABORADORS
Particulars

Dona

Institucions
Públiques

FVF- Què hem aconseguit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.075.591 persones es beneficien del programa integral de desenvolupament
131.623 col·laboradors/res
2.247 persones ateses diàriament als nostres centres hospitalaris
43.36% del personal fixe a la Índia son dones
2.221 treballadors/res de la FVF a la Índia
22.348 persones ateses als tallers d'ortopèdia de la FVF
1.433 escoles de reforç en funcionament
8.122 sanghams de dones en funcionament
108.612 dones participen als sanghams
2.122 vikalangula sanghams o grups de persones amb discapacitat
42.212 persones estan cobertes pel programa nutricional
3.268 pobles on treballa la FVF
8.100.746 arbres fruiters plantats
122.707 nenes i nenes apadrinats

EL MARESME SOLIDARI - FVF
•

FITXA PROJECTE I COL.LABORADORS

TÍTOL: Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de
diferents mesures a la regió de Kalyandurg, districte d’Anantapur (2016-2018)
–
–
–

2016 Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la construcció de tres
embassaments a les comunitats de D.K.Thanda, Gulyam i P. Siddarapuram, regió de Kalyandurg.
2017 Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implantació de sistemes de
reg per degoteig a la regió de Kalyandurg.
2018 Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implantació de sistemes de
reg per aspersió a la regió de Kalyandurg.
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LOCALITZACIÓ:
Diverses Comunitats rurals la regió de Kalyandurg, districte d’Anantapur, estat d’Andhra
Pradesh, India
PERÍODE D’EXECUCIÓ:
36 mesos
Inici: Un mes després de la concessió del 50% del pressupost de la primera fase del projecte.
PERSONES BENEFICIARIES:
Any 2016- 56 famílies: 222 persones, 108 dones i 125 homes
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•

OBJECTIUS PROJECTE PRIMERA FASE:

•

Objectiu general del projecte:

Millora de les condicions de vida de la població dàlit, tribal i de castes desfavorides i
empobrides d’Andhra Pradesh, India
•

Objectiu específic del projecte:

Millorat l’aprofitament dels recursos naturals de 56 famílies agricultores de la regió de
Kalyandurg, mitjançant la construcció de 3 embassaments amb una capacitat total de 162.09
milers de m3 d’aigua.

EL MARESME SOLIDARI - FVF
RESUTATS PREVISTOS:
•

Construïts 3 embassaments per a la captació, emmagatzematge i distribució d’aigua a les
comunitats de D.K.Thanda, Gulyam i P.Siddarapuram, i que assegura l’irrigació a 372,10
acres de terreny

•

Impartides formacions a les 56 famílies beneficiaries sobre el manteniment de la
infraestructura un cop finalitzat el projecte i sobre les diferents i noves possibilitats que
oferirà la disponibilitat d’aigua

PRESSUPOST TOTAL (2016-2018)

COST TOTAL DEL PROJECTE A TRES ANYS:

293.550,36 €

IMPORT SOL·LICITAT ALS MUNICIPIS DEL MARESME:

261.220,58 €

Aportació per Ajuntament (compromís a 3 anys)

5.000,00€ €/any

Aportació Contrapart Local :
Aportació Comunitat :
Aportació FVF :

5.744,12 €
19.085,66 €
7.500,00 €

RECOLZAMENT DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

PRESSUPOST 2016

COST TOTAL DEL PROJECTE 2016:

103.373,90 €

IMPORT SOL·LICITAT ALS MUNICIPIS DEL MARESME 2016:

88.397,06 €

Aportació per Ajuntament - 2016

5.000,00 €

Aportació Contrapart Local :
Aportació Comunitat :
Aportació FVF :

2.214,71 €
10.262,13 €
2.500,00 €
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PROPOSTA DE SENSIBILITZACIÓ
2017 – EXPOSICIÓ ITINERANT DE LA FVF “Mujeres la fuerza del cambio”
2019 – EXPOSICIÓ ITINERANT ESPECÍFICA DEL PROJECTE PER TOT EL MARESME

