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nenes i nens estudiants de secundària
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD (organización no gubernamental de desarrollo) comprometida con el
proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, el estado de Andhra Pradesh.
Pionera del desarrollo integral en ese país, es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción.
Su equipo trabaja, desde España y desde la India, para mejorar las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas.
En España, a través de una red colaboradores, voluntarios, representantes y miembros de la Fundación,
comprometidos con la filosofía de la acción, garantizamos unos ingresos estables y damos continuidad a los proyectos
en la India. Además, desde nuestro país la organización trabaja para sensibilizar y concienciar a la población sobre la
necesidad de seguir avanzando en la transformación de Anantapur.
En la India, nuestra contraparte local Rural Development Trust/Women Development Trust (RDT/WDT), funciona
como un organismo social respetuoso con el entorno y protagonista de un proceso de transformación, con un objetivo
último: el desarrollo de la comunidad. Su objetivo es buscar soluciones a las múltiples problemáticas de dicha
comunidad rural de Anantapur. Un equipo de 2.383 personas (de las cuales el 99% son naturales de Anantapur) se
encarga de ejecutar el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo en 3.589 pueblos y que beneficia a
más de 3,5 millones de personas.
La misión de FVF es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la India,
sensibilizar a la población española y captar fondos para garantizar nuestra autonomía y continuidad. De esta manera
contribuiremos a erradicar la pobreza extrema en la India.
Nuestros valores y criterios de actuación


Favorecemos la participación activa de nuestros beneficiarios.



Respetamos la cultura y las costumbres.



Mantenemos una gestión comprometida y transparente.



Tenemos vocación de permanencia.
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Provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo requiere un trabajo en todos los ámbitos del desarrollo. En
FVF trabajamos un programa de desarrollo integral que persigue una mejora real de las condiciones de vida de la
población de Anantapur y que se enfoca en seis sectores de actuación: Educación, Sanidad, Hábitat, Personas con
Discapacidad, Mujeres y Ecología.
Indios y españoles somos protagonistas del proceso de transformación a nivel económico, social y cultural que se está
produciendo en la zona. Sin el esfuerzo y el compromiso de unos y otros, los cambios no serían posibles. Entre todos,
día a día, estamos consiguiendo transformar la sociedad en humanidad.
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PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN


Área de actuación de la FVF en India

La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a

una

delimitación geográfica oficial: Kalyandurg, Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda.
El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el estado
de Telangana) y Srisailam (en el estado de Andhra Pradesh).
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ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER A BLANES
06/10/12 Participació de la FVF en la "VI Fira d’entitats de Blanes”
- Estand d’informació i venda de Colaboración Activa,


- “Taller de colorear rangolis”.


14/12/12 Projecció del documental “El camí dels somnis”,

Xerrada introductòria a càrrec de Lancy Dodem, portaveu de la Fundación Vicente Ferrer
LLOC: Sala Auditori del Centre Catòlic de Blanes. C/ Roig i Jalpí 16



14/06/13 PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER A LA SETMANA INTERCULTURAL 2013

PROJECCIÓ D' "UN VIAJE HACIA LA IGUALDAD"
i XERRADA "L'ÍNDIA RURAL I LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER", A CÀRREC DE LANCY DODEM
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 15-06-2013 PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER A LA FESTA DE LA
DIVERSITAT i MOSTRA GASTRONÒMICA
Fira d’entitats blanenques vinculades al món de la cooperació, solidaritat i cohesió social.
Mostra gastronòmica amb degustació de plats d’arreu del món

 20/06/15 Participació de la FVF en la "Festa de la diversitat i Mostra Gastronòmica” de
Blanes

 22/01/16 al 31/01/16 “LA COOPERACIÓ A BLANES” Exposició Fotogràfica:
Blanes amb l'Índia de Vicenç Ferrer

LLOC: Sala García Tornel

 28/06/16 Conferència-tertúlia “La Dona a l'Índia rural” Lloc: Biblioteca Comarcal de
Blanes
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Descripció i localització del projecte
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Amb el projecte de distribució de bicicletes a 276 estudiants de secundària es facilita l'accés a l'educació a 107 nenes i 169
nens. Aquest projecte es durà a terme en l'àrea de ADONI, a la regió de KURNOOL. L'educació és el punt clau per al seu
creixement personal, la seva llibertat i la seva independència.

Amb el projecte de distribució de bicicletes a 107 nenes i als 169 nens adolescents de l'estat d'Andhra Pradesh es busca
facilitar que puguin seguir cursant els seus estudis a l'escola secundària.
En subministrar-li una bicicleta, es fa possible superar el problema de desplaçament, per falta de mitjans de transport
adequats, i és més probable que les famílies acceptin que les seves filles i fills puguin continuar amb els seus estudis. Amb
una bicicleta, se'ls fa possible superar aquest problema i és més probable que les famílies s'avinguin a permetre'ls continuar
amb els seus estudis.
Tot i que l'educació és un dels drets fonamentals reconeguts per la Constitució índia, en la pràctica moltes nenes i nens no
tenen les oportunitats reals d'accedir-hi. Hi ha hagut un augment en els abandonaments escolars entre les nenes i els nens de
l'àrea rural, especialment un cop que acaben l'educació primària, donada la dificultat que els suposa desplaçar a l'institut
(high school) on han de continuar amb la ensenyament secundari.

L'àrea de ADONI a la regió de KURNOOL,
on es durà a terme el projecte de
distribució de 276 bicicletes, amb la
col·laboració dels Representants de la
FVF a Catalunya i les iniciatives
solidàries que posin en marxa en les
seves poblacions.
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Justificació

La manca de mitjans de transport adequats fa que moltes famílies decideixin que les nenes i els nens es quedin a casa
per por que pugui passar-los alguna cosa en el camí cap a l'escola. Així mateix, amb freqüència, les famílies opten per
que les nenes abandonin l'escola perquè prefereixen que ajudin amb les tasques domèstiques, tenint cura dels germans
petits, o portant l'aigua i cuinant durant la collita, mentre els pares van a la feina.
RDT ha posat l'èmfasi en promoure l'alfabetització entre les noies i els nois per mitjà de diversos programes. Entre
ells, plans d'estalvi per a les nenes, preparació per poder ser admesos en escoles residencials, i distribució de
bicicletes per a les nenes i els nens més necessitats. Pensant en el futur d'aquestes nenes i nens, si disposen de
recursos i coneixements, no seran vulnerables en la mesura que ho són actualment.

En aquest sentit, el projecte de distribució de bicicletes pretén contribuir a disminuir les baixes degudes a la manca de
mitjans de transport cap a l'escola de secundària entre els nens i les nenes procedents de famílies amb pocs recursos
econòmics, en aquest cas a la regió de Kurnool. Es dóna preferència als nens i les nenes d'entre 6è a 10è grau que són
naturals de llocs molt remots i no tenen accés a mitjans de transport. Aquesta experiència ha ofert resultats satisfactoris.
Fins al 2016 es van lliurar 18.729 bicicletes; i el total de nenes i nens beneficiats en el curs 2016/2017 ha estat de 2.567,
cosa que ha permès que cap d'elles hagi deixat d'assistir a l'escola secundària.

© FVF

Aquestes accions es reforcen treballant en la creació de motivació i en la conscienciació entre les comunitats rurals
sobre la importància de l'educació de les seves filles i fills.
Avui, la taxa d'alfabetització d'Andhra Pradesh supera la de la resta del país. A Andhra Pradesh, hi ha una generació de
joves adults alfabetitzats que han crescut a les escoles de la Fundació. Alguns d'ells exerceixen com a professors de la
seva pròpia comunitat.
Des de l'inici fins a l'actualitat, la FVF-RDT / WDT ha distribuït 18.729 bicicletes entre noies i nois que no tenen
mitjans de transport per arribar als centres de secundària.
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 Activitats del projecte
El present projecte pretén dotar de bicicletes als nens i les nenes beneficiàries, perquè puguin fer ús d'elles en el cicle
escolar, que es desenvolupa de juny a maig.

© Juan Alonso / FVF

Les activitats del projecte són les següents:



Sondeig per a identificació dels nens i de les nenes beneficiàries.
Ordre de compra de les bicicletes



Distribució de les bicicletes.



Seguiment i reunió amb els mestres per conèixer l'assistència i rendiment dels alumnes.



Remissió d'informe final.

© Blanca Roma
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 Objetius i resultats esperats


Objectius

Objectiu General:
Facilitar a las comunitats dalits l’accés a la educació secundaria de les seves filles i fills de 12 a 16 anys.
Objectius Específics:
Curt Plaç: Dotar de bicicletes a noies i nois procedents de poblats allunyats i de famílies amb escassos recursos
econòmics, i que no disposen de mitjans adequats de transport, per tal de facilitar el seu accés a l'educació
secundària.
Mig Plaç: Assegurar la continuïtat en els estudis d'aquestes nenes i nens estudiants de secundària.
Llarg plaç: Promoure la seva igualtat d'oportunitats per al futur.



Resultats esperats

Suministre de 276 bicicletas a 107 nenes i 169 nens de la regió de KURNOOL.

 Equip humà implicat


a

© FVF

l’ Índia

CDC y Familias beneficiarias de la región de KURNOOL
Director de Programa Educación: Chandrasekhar Naidu
Departamento de Seguimiento y Evaluación: Dr. Hari Narayana Rao



a

Catalunya

Dirección General: Jordi Folgado Ferrer
Responsable de Proyectos FVF y Coordinación con RDT: Nadia Llorens Diaz
Coordinador de Representantes de la Unidad de Sensibilización: Mario Cobos Sánchez
Coordinadora de la Unidad de Relación con Donantes: Raquel Sabatés Bellver
Técnica de Proyectos de la Unidad de Relación con Donantes: Lourdes Lozano Planet
Administrativa de la Unidad de Relación con Donantes: Marta Roset Romero
Representante Local en Blanes: Tomás Romero Sánchez
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 Pressupost del projecte
En el següent quadre s’especifica el pressupost global del projecte amb les diferents partides.

Aportaciones India
Partidas

Aportaciones
España

TOTAL COSTE

ONG local
RDT/WDT

Comunidad

A. COSTES DIRECTOS
I. Equipos y suministros

1.071.050 Rs

1.071.050 Rs

A. COSTES INDIRECTOS
I. Salarios

5.000 Rs

II. Funcionamiento y seguimiento

5.000 Rs

15.900 Rs

13.800 Rs

29.700 Rs

TOTAL Rs

1.071.050 Rs

20.900 Rs

8.200 Rs

1.105.750 Rs

TOTAL EUROS

15.300,71 €

298,57 €

197,14 €

15.796,42 €

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 70 Rupias por €

El cost mitjà de cada bicicleta és de 55,43 € (3.880 Rs). El gruix de la partida d'equips i subministraments el financen els
col·laboradors com vosaltres des de Catalunya.
RDT / WDT aporta personal per a la formació prèvia i el seguiment del projecte, mentre que la comunitat local participa en
les despeses de la cerimònia de lliurament de les bicicletes

 PETICIÓ pel projecte
US DEMANEM el valor de 20 BICICLETES

1.108,60 €uros

©FVF
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APARTAT “C
Declarem el nostre compromís de destinar aquest donatiu / col∙laboració sol∙licitada al projecte
presentat i a fer que el projecte s’executi abans de finalitzar el 2019
Us animem a que veieu els resultats de la vostra solidaritat en persona un cop més, visitant el
projecte a l'Índia.
Per fer‐ho només caldrà posar‐se
blanes@fundacionvicenteferrer.org

en

contacte

amb

la

Fundació

Vicenç

Ferrer:

FUNDACIÓN VICENTE FERRER (FVF) NIF: G-09326745
Rural Develpement Trust/Women Developement Trust (RDT/WDT) (Índia)

Representant legal de l’entitat
Nom i cognoms: Jordi Folgado Ferrer DNI: 39005342-X

Càrrec: Director General

Representant legal de l’entitat a la ciutat de Blanes
Nom i cognoms: Tomàs Romero Sánchez

DNI: 43671336V

Volem agrair el vostre interès i col·laboració contínua amb la nostra organització. Entre tots, dia a dia, estem
aconseguint transformar la societat en humanitat.
Quedem a la vostra total disposició per aclarir qualsevol consulta o facilitar-vos informació addicional.

Rebeu una cordial salutació,
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