Convocatòria de postemergència de 2017
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STEI-i
Enfortiment de les capacitats educatives en situació
de postemergència a La Arena, Piura (Perú)
Amb aquest projecte es vol contribuir a millorar les
condicions educatives de les escoles afectades per les
inundacions sofertes en el districte de La Arena, a la
regió de Piura, a Perú. Aquestes pluges torrencials
han afectat habitatges, escoles i comunitats senceres,
danyant tot tipus de construccions i materials. Amb
l’execució del projecte es dotaria els centres
educatius dels materials que es destruïren amb el
desastre (pissarres, farmacioles, material escolar,
etc.).
40.000,00 €
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
“Ayuda humanitaria para promover el derecho a vivir
con dignidad y la protección de la población
refugiada, desplazada o retornada en la región de
Diffa, Níger”
Amb l’objectiu de contribuir al dret a viure amb
dignitat i a la protecció de la població refugiada,
desplaçada o retornada a la regió de Diffa, el projecte
ha establert tres línies d’actuació:
1. Accés a béns per a l’aixopluc i les necessitats vitals
bàsiques i accés a l’alimentació.
2. Accés a serveis de salut i béns bàsics per a una
maternitat segura.
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3. Accés a tractaments de desnutrició i suport
psicosocial a infants.
40.000,00 €
Creu Roja Espanyola – Illes Balears
“Respuesta de emergencia para la reducción de las
consecuencias de la sequía en 3 kebeles del distrito
(woreda) de Hamer, zona South Omo, región SNNP,
Etiopía, a través de la mejora del estado nutricional
de la población afectada”
Creu Roja pretén dur a terme un pla d’acció basat en
l’emergència, amb la finalitat de reduir les
conseqüències de la sequera actual a Etiòpia. Es
distribuiran béns de primera necessitat (aliments
suplementaris) en una de les woredes més afectades
de la zona de South Omo.
40.000,00 €
UNICEF Comitè Balears
Proporcionar accés a aigua potable i segura a les
poblacions més vulnerables de les regions de Somali,
Oròmia i SNNP, d’Etiòpia, afectades per la sequera
Després de tres anys consecutius de sequeres, Etiòpia
afronta una situació de postemergència sense
precedents. Amb aquesta proposta, UNICEF pretén
donar resposta a la que, en aquest context, és sens
dubte la prioritat fonamental: garantir l’accés de la
població a l’aigua.
39.852,17 €
Llevant en Marxa
“Programa para tratar casos de malnutrición grave en
niños/as menores de 5 años en el hospital de Gambo”
L’hospital de la comunitat de Gambo sol·licita l’ajuda
per tractar un augment alarmant de casos de
malnutrició en infants. Amb aquest projecte, es
pretén reforçar la unitat de tractament de
malnutrició, amb aliments terapèutics a punt per
consumir, per tractar els símptomes de malnutrició
greu (llet en pols especial). Així mateix, es pretén
aportar medicaments per tractar totes les
complicacions infeccioses greus i ampliar i reforçar el
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personal de la unitat de pediatria (3 persones).
40.000,00 €
CESAL
“Distribuciones de productos de invierno y de primera
necesidad entre los refugiados sirios en los
asentamientos informales de los distritos de
Marjayoun y Hasbaya, sur de Líbano”
Líban
El projecte es planteja en un context d’emergència
crònica atesa la presència de milers de refugiats
sirians al Líban. Consisteix en la distribució de
productes d’hivern i de primera necessitat en els
assentaments informals dels refugiats.
40.000,00 €
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Creu Roja
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“Respuesta de la Cruz Roja ante la crisis migratoria
en Europa - centro de salud de Ambelokipi, Atenas”
L’entitat vol posar en funcionament, conjuntament
amb el soci local, una consulta de pediatria en el
centre de salut d’Ambelokipi. Es pretén garantir la
cobertura d’atenció primària de salut a persones
migrants i refugiades de 0 a 14 anys.
24.663,88 €
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