
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maria Llistosella i Loli Fernández 2

 
 
 
ÍNDEX 
 
1. Introducció.................................................................................................................3 
 
2. Esport .......................................................................................................................4 
 

• Antecedents..........................................................................................4 
• Objectius del mil·lenni...........................................................................4 
• Prevenció i promoció de la salut (beneficis).........................................5 
• Desenvolupament i pau........................................................................7 

 
3. Haití...........................................................................................................................8 
 

• Història..................................................................................................8 
• Geografia ...........................................................................................11 
• Economia............................................................................................11 
• Educació.............................................................................................14 
• Indicadors de salut..............................................................................15 
• Situació actual.....................................................................................18 

  
4. Fundació Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)....................................................20 
 

• Història.................................................................................................20 
• NPH a Haití..........................................................................................20 
 

5. Marc lògic d’intervenció...........................................................................................26 
 

• Anàlisi de la participació......................................................................26 
• Arbre de problemes.............................................................................35 
• Arbre d’objectius..................................................................................36 
• Anàlisi de les alternatives....................................................................37 
• Objectius generals...............................................................................39 
• Objectius específics.............................................................................39  
• Marc lògic d’intervenció.......................................................................40 
• Factors de Viabilitat.............................................................................44 
 

6. Recursos.................................................................................................................46 
 
7. Cronograma............................................................................................................53 
 
8. Referències.............................................................................................................54 
 
 



1. INTRODUCCIÓ 
 
Diverses organitzacions com UNICEF, o les Nacions Unides (ONU), reconeixen que 

l’esport pot actuar com una eina efectiva en l’ajuda de l’assoliment d’objectius de salut, 

educació, igualtat de gènere, HIV/SIDA, i contribuir al desenvolupament no tan sols 

dels menors sinó de les seves famílies i comunitats. 

La seva pràctica regular des de la primera infància i durant tota la adolescència es 

essencial pel seu desenvolupament físic, mental, psicològic i social. 

Cada vegada és més reconegut i utilitzat com una eina de baix cost i alt impacte en 

l’assistència humanitària, el desenvolupament i els esforços de consolidació de la pau, 

no només per l’ ONU, sinó també per les organitzacions no governamentals (ONG), 

governs, agències de desenvolupament, federacions esportives, les forces armades i 

els mitjans de comunicació.  

Les Nacions Unides declara que l’esport i el joc són drets fonamentals que han de ser 

respectats i aplicats a tot el món; ja no són un luxe en qualsevol societat, sinó una 

inversió important en els països en desenvolupament. 

 Existeixen ja diversos programes esportius i de caràcter recreatiu que constitueixen 

un mitjà per arribar aquells menors i adolescents que sovint pateixen discriminació o 

exclusió, tals com els orfes, discapacitats, nens soldats, refugiats i desplaçats... oferint 

entorns segurs, dirigits a promoure la salut i l’educació. Com per exemple a Tayikistán, 

l’any 2002, el Ministeri d’educació i la Federació Tayik de Futbol, es van associar per 

organitzar tornejos de fútbol a 800 escoles de tot el país. Aquestes competicions 

amistoses, on es reuneixen nens, adolescents, famílies i comunitats, cerquen 

conscienciar sobre la importància d’una bona higiene i sanejament  ambiental. 

A Haití, dins del projecte Timoun Nan Spo Pou La Pe (nens en el Esport per la Pau), 

1,400 nens i nenes d’ entre 8-15 anys, en situació de marginalitat i vulnerabilitat i  orfes 

s’han integrat a diversos clubs de futbol, on no tan sols tenen la oportunitat de 

practicar l’esport esmentat sinó també de parlar de la pau i la no violència.  

El present projecte pretén organitzar una activitat esportiva reglada,  a través la 

fundació “Nuestros Pequeños Hermanos”  que actua en diversos orfenats i escoles  a 

Haití, creant una escola de futbol/basquet,  que permeti  arribar al màxim nombre de 

nens i nenes de totes les edats ateses al centres i escoles amb l’objectiu afegit 

d’educar als infants en prevenció de salut (higiene, HIV, colera...) . Per tal de donar 

continuïtat al projecte, es contribuiria a la formació d’entrenadors, organització, 

equipaments, competicions... 
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2. ESPORT 

 

2.1 Antecedents 
 

Egipte va ser el primer país on el 1993, va incloure, sota el tema “Creació mitjançant 

l’esport, d’un món millor on regeixi la pau”  l’ esport en el període de sessions de 

l’Assemblea General de l’ ONU. 

No va ser fins l’any 2000, que els dirigents mundials van admetre la força i els valors 

de l’esport durant la cimera del Mil·leni de les Nacions Unides, 2000 i durant la Sessió 

Especial de l’any 2002 a favor de l’ Infància.  A partir d’aquí, Kofi Annan va reunir tot 

un equip de treball interinstitucional (10 organismes de les Nacions Unides)  per 

abordar l’esport en el servei del desenvolupament i la pau. Fruit de l’estudi, l’any 2003 

s’elaborà el document “L’esport al servei del desenvolupament i la pau: Cap a els 

Objectius del desenvolupament del Mil·lenni”, on concloïen que independentment de la 

pràctica esportiva com a joc o com a activitat física, si es realitzava de manera 

competitiva i organitzada, l’esport constitueix una via poderosa i eficaç d’avançar cap  

als Objectius del Mil·lenni.  

A finals del mateix any, l’Assemblea de les Nacions Unides  adoptà una resolució 

sobre el paper de l’esport com a mitjà per promocionar la salut, el desenvolupament i 

la pau. 

UNICEF també va exposar els seus arguments a favor de l’esport en la publicació de 

l’any 2004, “Esport,  Recreació i Joc”. 

Es proclamà el 2005, com Any Internacional de l’Esport i l’Educació Física, precisant 

que “ Les nacions Unides acudeixen al món del esport a la recerca d’ajuda en la lluita 

per la pau i per l’assoliment dels objectius del Mil·lenni”  

 

2.2 Objectius  del desenvolupament del Mil·lenni 
 

La ONU, descriu com aquesta pràctica, contribueix a l’assoliment dels objectius 

aportant: 

 

A. Eradicar la pobresa extrema i la fam  

Aportant oportunitats de desenvolupament, l’esport proporciona habilitats 

imprescindibles per una vida productiva dins la societat. L’oportunitat d’adquirir 
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aquestes habilitats està més limitada  per les dones, el que fa què l’accés d’aquestes a 

l’ esport sigui d’una gran importància. 

 

B. Aconseguir l’ educació primària universal 
 

L’esport contribueix a fomentar valors i habilitats positives que tenen un efecte 

immediat i persistent en els joves. Les activitats esportives fan més atractiva l’escola i 

solen incrementar l’assistència. 

 

C. Promoure la igualtat entre els sexes i l’autonom ia de la dona 
 

L’ increment de l’accés de les dones i les nenes a l’educació física i l’esport ajuda a 

crear confiança i fomenta una integració social més sòlida. Integrar les nenes en les 

activitats esportives amb nens  pot ajudar  a trencar amb perjudicis que sovint 

contribueixen a la vulnerabilitat social de les dones i nenes. 

 

D i E. Reduir la mortalitat infantil i millorar la salut materna 
 

L’esport proporciona un estil de vida sà  i transmet missatges importants referents a 

una amplia varietat de qüestions de salut. 

 

F. Lluitar contra el HIV/SIDA, paludisme i altres m alalties 
 

L’esport permet involucrar poblacions, que d’altra manera seria difícil arribar i 

proporcionar missatges de caire preventiu. Permet superar prejudicis, estigmes i 

discriminacions. 

 

G. Garantir la sostenibilitat del medi ambient 
 

Consciència de la necessitat de conservar el medi ambient, esports a l’aire lliure i 

protecció del medi. 

 

H. Fomentar una associació mundial pel desenvolupam ent 
 

Promoure associacions entre les nacions desenvolupades i les de en vies de 

desenvolupament , per treballar conjuntament en  l’assoliment dels objectius  del 

Mil·lenni. 
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2.3 Prevenció i Promoció de la salut 
 

Entenen l’esport en un context de desenvolupament,  es defineix com “totes les formes 

d’activitats física que contribueixen al bon estat físic, la interacció social i el benestar 

mental, tals com el joc, la recreació, l’esport organitzat o competitiu i els esports i jocs 

autòctons” (ONU, 2003) 

Ja des de la primera infància, a través del joc els infants exploren, inventen, creen, 

desenvolupen habilitats socials... així com aprenen a afrontar les emocions, millorar les 

aptituds físiques descobrint-se a si mateixos i les seves capacitats. Durant l’edat 

escolar els jocs reglats i la disciplina en equip tenen un paper fonamental en el 

desenvolupament de les habilitats físiques, el sentit de la col·laboració, l’empatia i el 

pensament lògic, i quan ja s’arriba a l’adolescència, els hi proporciona la oportunitat 

d’expressar-se i d’ aproximar-se entre ells, modificant la seva conducta social i  

superant les diferencies i els problemes possibles.  

“L’actitut dels nenes i els joves pot canviar a través de la pràctica de l’esport” afirma 

Salah Hussein, membre d’un club esportiu de Jowhar; nens que anteriorment eren 

milicians o  formaven part de bandes, alcohòlics... ara son esportistes i membres 

actius i respectats de la comunitat. 

Són molts i heterogènies  els beneficis que es deriven de la pràctica esportiva, entre 

els quals destaquem: 

 

- Desenvolupa el pensament crític. 

- Promou el sentit de l’amistat, solidaritat i joc net. 

- Autodisciplina i respecte envers els altres, tolerància. 

- Lideratge, habilitats d’afrontament i capacitat de treball en equip. 

- Integració social,  disminueix la discriminació per discapacitats o marginalitat.  

- Promou la igualtat. 

- Autoestima i respecte per un mateix. 

- En època de conflicte: esperança i sentit de la normalitat. 

- Ajudar a superar les pèrdues, canalitzar el dolor de forma efectiva i cicatritzar 

les ferides emocionals. 

- Sentiment de pertinença a un grup, imprescindible per la reintegració en la 

comunitat. 

- Fomentar el diàleg i alliberar tensions. 

- Confiança en un mateix. 
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- Saber guanyar i perdre. 

- Enfortiment del cos, prevenció de malalties cròniques i l’obesitat. 

- Reducció dels símptomes de l’estrès i la depressió.  

- Milloren l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. 

- Prevenen el tabaquisme i el consum de drogues il·legals. 

- Redueixen la delinqüència.  

 

Donat el gran nombre de nens i adolescents que passen per elles, l’àmbit escolar és el 

més adient per l’esport, la recreació i el joc (UNICEF, 2008). Les activitats esportives 

milloren la qualitat de l’educació ja que afavoreixen al desenvolupament integral, no 

només l’intel·lectual. Durant les sessions d’entrenament, es poden transmetre hàbits 

saludables i mètodes de prevenció de malalties, especialment del HIV/SIDA, que 

posteriorment son difosos a familiars o companys. La joventut està més receptiva  als 

missatges relacionats amb la prevenció del HIV/SIDA, quan aquests són transmesos  

per entrenadors o companys en el camp, més que quan son a través del professorat 

escolar. 

A Zàmbia l’entrenador Benson Lwenge, que va ser futbolista professional, ha 

desenvolupat tot un programa esportiu, per els alumnes de l’Escola Comunitària de 

Yasheni  d’ entre 8-14 anys, per fer difusió de la problemàtica i la importància del 

SIDA. 

A conseqüència sovint d’absència  d’una estructura escolar formal, l’esport constitueix 

mecanismes d’educació infantil no només durant els conflictes i les emergències, sinó 

també després d’aquests, sent de gran ajuda en el sanejament emocional i la 

reconstrucció de la vida. 

Tot i el gran nombre d’aspectes positius que ens aporta l’activitat esportiva, cal tenir en 

compte però, els factors negatius derivats d’ ella, com  la violència, la corrupció, la 

discriminació i el vandalisme.  

 

2.4 Desenvolupament i pau 
 

L’ informe de l’Esport per el desenvolupament i la pau (ONU, 2003),  considera l’esport 

com un motor de desenvolupament, no com a resultat del mateix. Promou iniciatives 

diverses sota el lema “Esport per tothom” intentant potenciar al màxim l’ accés a les 

diverses activitats esportives i la participació de tots els grups de la societat, sense 

diferències entre gènere, edat, capacitat o raça. 
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El desenvolupament és el procés d’incrementar les oportunitats disponibles per tots els 

membres de la societat. Basat en els principis d’inclusió, equitat i sostenibilitat, 

remarca la importància d’augmentar tan les oportunitats de la generació actual com la 

de les pròximes; les capacitats humanes bàsiques necessàries pel desenvolupament 

son:” tenir una vida llarga i amb salut, rebre educació, estar informat, tenir accés als 

recursos necessaris i poder participar dins de la comunitat”; l’esport pot ajudar de 

forma directa al desenvolupament d’aquestes aptituds. 

Es un component clau en la vida social, afavorint les relacions socials, fomentant les 

xarxes de recolzament i millorant la comunicació entre els individus i grups. L’esport 

uneix de tal manera  que permet sovint superar límits i perjudicis destacant les 

semblances entre les persones. 

 

3. HAITÍ 
 

3.1 Història 
 

L'illa de l'Espanyola va ser donada en conèixer al món el 5 desembre 1492 per 

Cristòfol Colón i forma part de les anomenades Antilles Majors. Abans de l'arribada 

dels europeus, estava habitada per les cultures Arawak, Caribes i Taínos, la seva 

població estimada llavors era d'uns 300.000 habitants. 

Va ser al segle XVII, sota l'impuls de Colbert, que França va imposar la seva presència 

a l'illa, reprenent poc a poc als espanyols el control de la seva part occidental. 

L'economia reposava en l'època sobre l'esclavitud (els primers esclaus negres van ser 

importats al començament del segle XVI). 

Aquest sistema va engendrar problemes que van acabar, el 1791, amb la revolta dels 

negres, conduïda pel general haitià Toussaint-Louverture. Gràcies a la revolució 

francesa, els insurgents van obtenir satisfacció. Un decret de la Convenció va abolir 

l'esclavitud el 1794. Toussaint-Louverture es va aliar llavors al govern francès, abans 

de fer notar, el 1801, la seva intenció d'establir a Haití una república negra. La idea de 

la independència va sobreviure a Toussaint-Louverture, ja que a partir de 1804, un 

altre negre, Jean-Jacques Dessalines, va expulsar als francesos, va proclamar la 

independència de l'illa d'Hispaniola, que va esdevenir Haití, i va prendre el títol 

d'emperador (Jacques I). Després de l'assassinat de Dessalines, el 1806, el país es va 

dividir en dues parts: al nord, un regne dirigit per Henri Christophe, al sud, una 

república governada per Alexandre saps, anomenat Pétion. 
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El successor de Pétion, Jean-Pierre Boyer, va aconseguir reunificar les dues parts de 

l'illa el 1822. El 1844, l'est va fer definitivament secessió, i va passar a ser la República 

de Saint-Domingue, mentre que l'oest va ser la República d'Haití. 

Fins 1910, el país, governat exclusivament pels mulats, va tenir un període de relativa 

prosperitat. Els Estats Units, ja presents a la República Dominicana, van començar 

llavors a interessar-se en aquesta illa prometedora i van ocupar militarment Haití el 28 

de juliol de 1915. Van romandre aquí fins a 1934. 

Sota l'ocupació nord-americana, Haití va tornar temporalment a l'estabilitat, però al 

preu de revoltes socials que afavoririen l'arribada al poder dels militars. Washington va 

posar en marxa un govern sotmès a la seva voluntat i es va comprometre a 

contrapartida a proveir el país una assistència política i econòmica. 

El 1918, els nord-americans van reprimir sagnantment una revolta paisana (més de 

15.000 morts). L'hostilitat de la població pel que fa als ocupants va créixer, i va conduir 

finalment, l'agost de 1934, a la partida dels nord-americans. Haití, però, no havia 

acabat amb la influència nord-americana. La fi de l'ocupació, sumat a les 

conseqüències de la crisi econòmica mundial, va engendrar el retorn a la inestabilitat, i 

va encoratjar certes idees dictatorials. 

Arribat al poder per un cop d'estat a l'agost de 1945, Dumarsais Estimè va ser 

enderrocat el novembre de 1949 per una junta militar. El poder va quedar en mans de 

l'exèrcit fins a setembre de 1957, data en la qual François Duvalier (anomenat "Papa 

Doc"), un antic membre del govern de Estimè, va ser elegit president electe amb el 

suport dels negres, que veien en ell la forma de lluitar contra les elits mulates, Duvalier 

va imposar de cop una política extremadament repressiva (prohibició dels partits de 

l'oposició, instauració de l'estat de setge, el 2 maig 1958 ) i va rebre del Parlament 

l'autorització de governar per decrets (31 de juliol de 1958). El règim Duvalier es 

recolzava en una milícia paramilitar, els Voluntaris de la Seguretat Nacional (VSN), 

anomenats els "tontons macoutes", que van sembrar el terror en les files de l'oposició i 

van aconseguir sufocar tota resistència. Duvalier va pronunciar la dissolució del 

Parlament el 8 d'abril de 1961 i els Estats Units van suspendre la seva ajuda com a 

signe de desaprovació. 

Davant l'oposició d'una part de l'exèrcit (un complot militar va ser frustrat el 19 d'abril 

de 1963) i d'exiliats haitians, que van intentar diverses vegades des de la República 

Dominicana provocar un aixecament popular, Duvalier va reforçar la repressió. Al 

1964, es va proclamar president vitalici i va impulsar, amb els tontons macoutes, una 



 

 10

campanya sagnant contra els opositors (2000 execucions durant l’any 1967). 

Duvalier no va deixar res lliurat a l'atzar: el gener de 1971, l'Assemblea Nacional va 

esmenar la Constitució per permetre designar el seu fill, Jean-Claude, com a 

successor. A la mort del dictador, el 21 d'abril de 1971, Jean-Claude Duvalier va 

accedir a la presidència de la República. Tenia 19 anys (d'aquí el seu sobrenom de 

"Baby Doc"). Va començar per aplicar paraula per paraula la política del seu pare, 

abans d'iniciar una tímida liberalització del règim. 

La repressió i l'extrema pobresa en la qual el règim mantenia a la població van 

provocar, a partir de finals dels anys '70, l'èxode de la població haitiana, cap a Florida i 

les Bahames particularment. El 1986, un aixecament popular va enderrocar Jean-

Claude Duvalier, que va partir a refugiar-se al sud de França. 

La fi de l'era Duvalier no va significar, però, la fi de la dictadura. Immediatament 

després de la seva partida, una junta militar dirigida pel general Henri Namphy es va 

instal · lar en el poder. L'elecció de Leslie Manigat per la presidència de la República, 

el 1988, no va ser més que un parèntesi abans d'un nou cop d'estat militar del general 

Namphy (juny), reemplaçat el mateix al setembre pel general Prosper Avril. Al poder 

fins a 1990, va haver de fer front a noves revoltes. La seva renúncia va obrir el camí a 

eleccions sota control internacional amb una aparent normalització de la vida política. 

Jean-Bertrand Aristide, un sacerdot catòlic que s'havia fet advocat dels pobres, va 

obtenir una brillant victòria al desembre de 1990. La seva arribada a la presidència de 

la República va tornar l'esperança al poble haitià però, al setembre de 1991, va ser 

enderrocat per un cop d'estat militar i va partir a refugiar-se als Estats Units. 

L'Organització dels Estats Americans (OEA), després l'Organització de les Nacions 

Unides (ONU), van decretar sancions contra el nou règim militar del general Raoul 

Cédras. El país va ser sotmès a un bloqueig econòmic a partir de 1993. La situació 

alimentària i sanitària es degradava, i les negociacions pel retorn d'Aristide es feien 

eternes. 

Finalment, els Estats Units van decidir una intervenció militar. Les tropes nord-

americanes van desembarcar a Haití el 19 de setembre de 1994. La junta militar va 

haver de deixar el poder i el president Aristide va ser restablert en les seves funcions a 

l'octubre de 1994. El seu mandat, però, arribava a la seva fi i la Constitució no 

autoritzava a pretendre un segon. 
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Elegit el desembre de 1995, l'abans primer ministre René Préval, va assumir les seves 

funcions al febrer de 1996, després d’un cop d’estat promogut pels EEUU, va retornar 

al poder l’any 2006 fins l’any 2011.  

Actualment hi ha Michel Martelly. Va ser el cantant més famós d’Haití abans de 

convertir-se en president del país, al maig del 2011. Martelly vol acabar amb la imatge 

de país pidolaire. Veu un país orgullós, amb capacitats pròpies. A la campanya 

electoral és va comprometre a entregar-se a cinc prioritats: ocupació, educació, medi 

ambient, energia i Estat de dret. Els haitians veuen una avantatja en tenir-lo com a 

president, el veuen com un president fort, popular, amb un compromís ferm i amb un 

coratge extraordinari. Un president que mai va estar en un partit, que entra en política i 

a la primera guanya; potser no és el més fort, pot ser no sigui un expert en molts 

àmbits d’estat, però el poble haitià creu el ell i te esperances que serà un president 

guanyador. 

 

3.2 Geografia 
 

Haití comprèn la tercera part de la illa L'Espanyola, a l'oest de la República 

Dominicana i entre el Mar Carib i l'Atlàntic Nord. Les coordenades geogràfiques d'Haití 

són 72 ° 25 'longitud oest i 19 ° 00' latitud nord.  L'àrea total és de 27.750 km ², dels 

quals 27.560 km ² són terra i 190 km ² aigua. Haití té 1.771 km de costes i 360 km de 

frontera amb la República Dominicana. 

El punt més baix d'Haití és al nivell del mar. El seu punt més elevat és a la serra 

Chaine de la Selle a 2.680 m. No hi ha rius navegables. El llac més gran és el 

transfronterer Llac Azuey (Etang Saumâtre o Laz Azuei en crioll haitià), una llacuna 

d'aigua salada situada a la regió oest. 

Ocupa la part occidental de la illa L'Espanyola, que comparteix amb la República 

Dominicana, al mar Carib. Es distingeix per dues penínsules (la de Saint-Nicholas al 

nord i la de Tiburón al sud) que formen el golf de la Gonave. Entre altres illes que 

pertanyen a Haití estan les de Gonave i la de Tortuga. 

 

3.3 Economia 
 

Haití té la renda per càpita més baixa de tot l'hemisferi occidental, i és el país més 

pobre de tota Amèrica. Els indicadors socials i econòmics col·loquen a Haití en llocs 

descendents darrere d'altres països en vies en desenvolupament de baixos ingressos 
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(particularment en l'hemisferi) des dels anys 80. Haití està en la posició 145 de 177 

països en l'Índex de Desenvolupament Humà de l' ONU. 

Aproximadament més d’un 80% de la població viu en la pobresa. Prop del 70% dels 

haitians depèn de l'agricultura, que consisteix principalment d'agricultura de 

subsistència a petita escala i empra prop de les dues terceres parts de la població 

econòmicament activa. El fracàs en l'intent d'aconseguir acords amb patrocinadors 

internacionals ha impedit que Haití obtingui assistència per a un pressupost i 

programes de desenvolupament. 

La pobresa és extrema en gran part de la població, tant que els seus ingressos no els 

arriba per adquirir una mica d'arròs o altres aliments bàsics, havent d’alimentar-se per 

subsistir amb una mena de galetes fetes de fang , mantega vegetal i sal, que és 

venuda a baix preu, el que comporta seqüeles de desnutrició i altres lesions  físiques. 

La FAO estima que la meitat de la població es troba en situació d'extrema pobresa, 

viuen amb menys d'1 dòlar al dia.  

 

 

Tres quartes parts del territori haitià estan constituïdes per sòls muntanyosos, i les 

planes estan formades per terres desforestades i actualment estèrils. La causa 

principal de l'empobriment del territori és l'explotació forestal excessiva per una 

població que cada vegada augmenta la seva demanda de llenya i fusta, el que ha 

provocat l'erosió del sòl i una tremenda escassetat d'aigua potable. Aquesta situació 

contrasta amb la de la veïna República Dominicana, que amb un clima semblant i unes 
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condicions de partida similars practica una política forestal adequada i actualment té 

una coberta vegetal sostenible. 

Un factor extra que podria fer que l'economia no millori és la falta d'empenta per part 

dels professionals, ja que es creu que un 80% dels haitians amb nivells educatius 

elevats han emigrat a la recerca d'altres alternatives promovent la fuga de cervells. 

També és important assenyalar la forta emigració il·legal cap a la República 

Dominicana a través de la frontera. Encara que el seu caràcter informal no permet un 

càlcul precís, la població immigrant haitiana en la nació veïna s'estima en més d'un 

milió de persones. 

Haití rep anualment cooperació i ajuda humanitària de països desenvolupats tant 

d'Amèrica com d'altres parts del món, essent d'importància esmentar a Estats Units 

(mitjançant el programa de la USAID), la Unió Europea (mitjançant el programa FED 

(Fond Européen de Développement) en què França és el major donant amb 19,55% 

del total aportat), Canadà, Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, Colòmbia, Veneçuela, Cuba i 

del país veí la República Dominicana. L'ajuda estrangera compren aproximadament el 

30-40% del pressupost nacional del govern. El major donant són els Estats Units, 

seguits de Canadà i de la Unió Europea. Des de 1990 a 2003, Haití va rebre més de 

4.000 milions de dòlars en ajudes. Els Estats Units sols, han proporcionat 1.500 

milions d'aquests ajuts. Veneçuela i Cuba també contribueixen amb algunes ajudes a 

l'economia d'Haití, especialment després de renovar les seves aliances el 2006 i 2007.  

Desprès del terratrèmol de gener del 2010 que va deixar més de 220.000 de morts i 

300.000 ferits, Nacions Unides va sol·licitar ajuda i van ser molts els països, Espanya 

entre ells amb una donació de 346 milions d’euros, que es varen comprometre a donar 

una empenta econòmica  a Haití per iniciar la reconstrucció del país. Segons 

estimacions de la pròpia organització, dels 4.600 milions de dòlars ( més de 3.623 

milions d’euros) promesos per les nacions donats en 2010 i 2011, només s’ha fet 

efectiu un 43%. 

Fins ara s’ha retirat una gran part de les runes i s’han construït o rehabilitat poc més 

de 450 km de carreteres. Però, es tracta d’escassos avanços quan més de mig milió 

de persones continuen vivint en tendes de campanya als camps de desplaçats que es 

varen construir com a una solució temporal al problema de l’habitatge. 
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El president, en una entrevista al País, comentà que s’està duent a terme  avenços 

importants en el àmbit de  l’educació. Per a ell la reconstrucció d’Haití ha de començar 

per la reconstrucció dels homes i dones haitians, de l’ànima i la dignitat haitiana. Són 

las debilitats existents en un país que ha estat deixat de costat els últims 100 anys. La 

cobertura forestal, actualment, està en menys d’un 5%. Una simple pluja, i les aigües 

inunden les ciutats provocant que les cases dels més vulnerables desapareguin, es 

perdi el ramat i els cultius es fan malbé. Martelly posa com a prioritari la reforestació  i 

establir un pla de manteniment pels cents de barrancs per evitar les inundacions. 

L’actual president ha parlat amb el Banc Interamericà  de Desenvolupament perquè 

avaluïn el seu pla i una vegada aprovat farà una gira mundial pels països que van fer 

la promesa d’ajudar a Haití desprès del terratrèmol per trobar els fons necessaris. Una 

missió molt difícil perquè serà necessària una quantitat summament elevada.  

 
3.4 Educació 
 

Dels 8.700.000 habitants d'Haití, el 52% està alfabetitzat, el percentatge més baix de 

la regió. Haití compta amb 15.200 escoles primàries, de les quals el 90% són privades, 

manejades per les comunitats, organitzacions religioses o organitzacions no 

governamentals. La xifra d'inscrits a les escoles primàries és del 67%, les escoles 

secundàries matriculen només al 20% de la població elegible. Els idiomes d'estudi són 

oficialment el francès i el crioll, des de la implantació de la reforma Bernard el 1982.  

El sistema educatiu d'Haití es basa en el sistema francès. L'educació superior - sota la 

responsabilitat del Ministeri d'Educació - està proporcionada per universitats i altres 

institucions públiques i privades. 

Una de les accions que el president Martelly està duent a terme és la recaptació d’un 

impost en les transferències monetàries internacionals i en les trucades internacionals 

que anirà íntegrament a subvencionar l’educació haitiana. 
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3.5 Indicadors de salut 
 

Les condicions de salut i altres indicadors socials reflecteixen la inestabilitat política i la 

necessitat econòmica del país, els esforços per commemorar els seus 200 anys 

d'independència l'1 de gener van acabar en una represa de la violència. L'esperança 

de vida és tot just 51 anys, comparada amb 79 anys Costa Rica i 69 anys Nicaragua, 

el país més pobre d'Amèrica Central, segons informa el Population Reference Bureau. 

L'alta mortalitat d'Haití és resultat de la pobresa generalitzada i de l'epidèmia de 

VIH/SIDA. Els organismes de les Nacions Unides calculen que 30.000 adults i nens 

van morir de SIDA l’any 2001 a Haití, on la prevalença de la malaltia entre els adults és 

de més del 6% . Així mateix s'estima que el nombre de nens menors de 15 anys que 

han perdut almenys a un dels seus pares per la SIDA és de 200.000. 

Els nens haitians es veuen particularment exposats a causa de la pobresa del país, i 

entre les principals causes de mort infantil es troben la malnutrició, les malalties 

diarreiques, i la pulmonia i altres infeccions respiratòries agudes, segons indica 

l'Organització Panamericana de la Salut. L'índex de mortalitat infantil és amb escreix el 

més alt de la regió, ja que s'estima que 80 nens menors d'un any moren cada dia per 

cada 1.000 nascuts vius, comparats amb 31 a la República Dominicana i 6 en un país 

tan mancat de diners com Cuba, que és un altre dels veïns pròxims a Haití. 

El sistema de salut a Puerto Príncipe i voltants, ja insuficient abans del sisme, es troba 

encara desorganitzat. Metges Sense Fronteres (MSF) incrementa la seva capacitat 

hospitalària a la zona per donar cobertura mèdica a la població. 

El 12 de gener de 2010 restarà per sempre en la memòria col · lectiva dels haitians. 

Pràcticament tothom va perdre a algun familiar, amic o veí en el terratrèmol que va 

sacsejar el país aquell dia, i molts dels supervivents segueixen patint seqüeles físiques 

o psicològiques. Les cicatrius també són presents als carrers, on la runa s'amunteguen 

al costat dels esvorancs encara oberts. 

Una de les conseqüències d'aquesta catàstrofe són les malalties infeccioses  com la 

malària, febre groga, tifus, hepatitis o colera que es va arribar a expandir de forma 

massiva per manca d'aigua potable.   
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Segons la OMS, el  perfil sanitari que presenta el país, actualment és el següent: 

 

A. Utilització dels serveis sanitaris 
 

- Mesures contraceptives 32%. 

- Controls prenatals: 54%. 

- Parts atesos per personal sanitari (o amb habilitats i coneixements 

sanitaris): 26%. 

- Immunització davant del Xarampió (1 any): 59%. 

- Seguiment i tractament de la població amb tuberculosis (TBC): 79%. 

 

 

B. Desigualtats en la utilització dels serveis de s alut  

 

- Parts atesos per personal sanitari (o amb habilitats i coneixements sanitaris) 
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- Immunització DTP3 (1 any) 
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Existeixen grans diferències entre els percentatges que observem en les gràfiques, no 

només en funció del nivell econòmic, sinó també en funció de l’àrea geogràfica (rural i 

urbana). 

 

C. Aquestes desigualtats també les podem observar e n la taxa de mortalitat per 

mil naixements vius 
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D. Factors de risc en els adults  

 

Els principals factors de risc per la població adulta que descriu la OMS, com: Glicèmia 

Basal Alterada (GBA); Hipertensió Arterial (HTA); Obesitat i consum de tabac, 

presenten percentatges molt baixos entre un 8%-9%, excepte en la HTA, que arriba al 

33,6%. 

 

E. Accés a aigua potable 
 

Tot i el lleuger ascens del percentatge de població que té accés a l’ aigua potable  (ha 

passat de menys del 60% al 60-70%), encara hi ha un gran nombre d’Haitians que no 

hi tenen accés, fet que explica l’ increment de les malalties transmeses per l’aigua i els 

aliments contaminants com el Còlera. 

 

F. Mortalitat infantil 
 

La taxa de mortalitat infantil (menors de 5 anys) ha incrementat a nivells dels anys 90. 

Per cada 1000 naixements vius, hi ha més de 150 morts de nens menors de 5 anys. 

Fet que coincideix amb el gran terratrèmol.   
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G. Causes principals de mortalitat infantil (menors  de 5 anys) 
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H. Indicadors generals 

 

1.- El 52% de la població viu en àrees urbanes. 

2.- L’esperança de vida al néixer, és un pel superior en les dones, 63anys, 

respecte els 60 anys dels homes. 

3.- La taxa de mortalitat en adults: de cada 1000 habitants, 251 moren entre 

els 15-60 anys. 

4.- La taxa de mortalitat maternal, per cada 1000.000 naixements vius és de 

350. 

5.- La prevalença del HIV/SIDA (per 1000 adults de 15-45 anys) és de 19%. 

6.- La prevalença de tuberculosis per cada 100.000 habitants  és de 314. 

 

3.6 Situació actual 
 

Avui, tres anys després del terratrèmol, la població haitiana segueix enfrontant-se a 

greus problemes socials: 
 

• Haití és un dels països amb un dels majors índex de mortalitat infantil. 

• El 80% de la població no te feina i els seus ingressos són inferiors a 2$ al dia. 

• Gran part dels país pateix la manca d’infraestructures. 

• Més de 8.000 nens viuen al carrer, exposats a les màfies, malalties, 

desnutrició... 

• Més de 250.000 nens segueixen vivint en assentaments massificats que 

augmenten la seva vulnerabilitat als problemes de salut i nutrició, així com la 

possibilitat d’abús i explotació. 
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• Tenen la major taxa de mortalitat maternal del món, desprès d’Àfrica 

subsahariana. 

80 de cada 1.000 nens moren abans de complir els 5 anys. 

• Menys de la meitat de la població sap llegir i escriure. 

• La majoria de la població viu sense aigua corrent, sense sanejament o accés a 

un metge. 

• Es calcula que hi ha més de 40.000 orfes en Haití. 

• Només un 2% de la superfície del país està arborada. La desforestació del sol 

és casi total. 

• Durant el mes de maig del 2012 la taxa de còlera ha triplicat xifres i ha duplicat 

les del mes d’abril de 2012. 

Haití és, a més, un país sobre exposat a les catàstrofes naturals (huracans i fortes 

tempestes) que anualment assoten al país.  

La població infantil està sofrint especialment durant aquesta fase post terratrèmol per 

la pèrdua de familiars, falta d’escolarització, violència al carrer i inseguretat 

alimentària. La població més marginada és la més vulnerable, les dones i els nens. Per 

aquest motiu, l’ajut a la població infantil haitiana segueix sent urgent i prioritària.  

Existeixen programes puntuals de reciclatge de plàstics i matèria orgànica així com un 

programa d’ educació gratuïta fins a sisè de primària. 

Actualment es comença a promocionar el turisme amb la construcció hotelera, des del 

govern s’aposta per un turisme integrador de caràcter no tan sols lúdic sinó cultural, 

gastronòmic, folklòric. 
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4  FUNDACIÓ “ NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS”  (NPH) 

  
4.1 Història 
 

El 1954, un nen va ser arrestat per robar la caixa d'almoines d'una parròquia a 

Cuernavaca, Morelos, Mèxic. Un jove sacerdot, dels Estats Units, Pare William 

Wasson, no va estar disposat a presentar càrrecs contra el jove, en lloc de fer-ho va 

demanar la custòdia del noi. Una setmana després el jutge el va enviar 8 nois 

desemparats més. Al final de l'any, ja hi havia 32 nens, i així va néixer "Nuestros 

Pequenos Hermanos". 

Més de 17,700 nens s'han criat en la família de NPH, la qual, ara té cases operant en 

nou països: Mèxic, Hondures, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República 

Dominicana, Perú i Bolívia. Actualment més de 3300 nens / es són cures en un 

ambient d'amor i seguretat. 

Des de 1954, NPH ha tingut cura de milers de nens orfes i abandonats. La primera 

casa llar es va fundar a Mèxic, seguida després per cases a Hondures, Haití, 

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú i Bolívia. A la data, 

està única i amorosa família ha cuidat a més de 17,700 nens. 

A través de la generositat d'una xarxa mundial d'organitzacions de suport, els nens 

reben aliment, roba, alberg, atenció mèdica i educació. "L'educació", afirma el fundador 

Pare Guillermo B. Wasson, "traurà als meus fills de la pobresa en la qual van néixer". 

Nens de totes les edats són acollits per l'amorosa família de Nuestros Pequeños 

Hermanos . Alguns han estat abandonats, altres han perdut a un o ambdós pares i no 

tenen a ningú més que s'encarregui d'ells. Molts porten cicatrius físiques i emocionals 

que van guarint quan comencen a confiar en la seva nova família. 

A través dels principis d'amor, seguretat, compartir, treball i responsabilitat, els nens  

es poden desenvolupar adequadament. Un harmònic balanç d'aquests cinc principis 

ajuda a tenir èxit i viure en harmonia. 

 
4.2 NPH a Haití 
 

El 1987, el Pare William Wasson va fundar Petits Frères et Soeurs NPFS (Nuestros 

Pequeños Hermanos en Haití) una casa per a nens orfes i abandonats a Kenscoff. El 

lloc és magnífic i agradable, està a les muntanyes a 25 milles de la capital Port-au-

Prince. Allà trobem St. Helene , la llar de 460 nens orfes o abandonats amb una escola 
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primària en la propietat que també ofereix educació als nens de la comunitat (uns 400), 

una capella i una petita zona esportiva.  A Sant Helene, hi ha  la Kay Christine, que 

acull a  32 nens amb  problemes neurològics  i necessitats especials. 

 

 

Els nens de St Helene no poden ser adoptats però sí se'ls proporciona una llar 

permanent, amor, una nova família, amb altres nens, personal i voluntaris que es  

converteixen en els seus germans, germanes, ties i oncles. 
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A Tabarre, molt a prop de Pourt au Prince està Sant Louis, un orfenat  de 183 nens i 

nenes víctimes del terratrèmol entre 6 i 14 anys. Viuen en contenidors de transport 

d’ajuda humanitària retro-equipats on dormen 10 o més nens per unitat diferenciats per 

edat i sexe. Els plans per un complexa d’habitatges permanents està dissenyat però la 

falta de recursos econòmics ho fa, ara per ara, inviable. 

 

 

Just al costat, compartint terreny, NPH te l’escola FAWL (Father Wasson Angels Light) 

que ofereix educació a uns 800 alumnes entre 6 i 14 anys, entre els que es troben els 

183 nens orfes de St. Louis, essent la resta nens de la pròpia comunitat de Tabarre. 

Tenen un cuidador per cada 16 d’ells, un  dispensari d’infermeria (amb tres 

professionals) on es fan revisions i programes vacunals fins als 5 anys i des d’on es 

fomenten cures saludables i formació pels cuidadors/res en benestar. 

Els nivells d’ escolarització no depenen de les edats, ens  trobem nens de  10 anys 

que mai han anat a l’escola.  

Disposa des de març del 2013 d’una pista cimentada amb porteries i cistelles per 

poder practicar l’esport. 
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Els programes de NPH cobreixen les necessitats afectives dels nens i els hi 

proporciona una educació de qualitat, cures mèdiques i formació en un ofici per a  

fomentar el desenvolupament humà i sostenible. La missió de NPH ha estat la de crear 

llars, escoles i hospitals en països on l’educació, la vivenda i la salut pública són 

altament precàries com a Haití. 

 

També a Taberre, NPH disposa d’uns habitatges per estudiants de secundària i de 

l’escola vocacional, Don Bosco , per joves d’ entre 16 i 25 anys. La majoria han 

crescut a St. Helene.  És important remarcar que a l’escola vocacional Sant Francesc 

d’Assis  de NPH hi ha uns 183 alumnes d’entre 18 i 30 anys que reben formació 

educativa amb pràctiques externes per fomentar la contractació laboral (sobre el 10% 

acaben trobant una feina). Actualment s’està oferint electrònica, electricitat, soldador i 

infermeria.  

NPH també te una escola creada a partir de finançament directa d’una associació 

d’actors, l’Academy for Pace and Justice, amb capacitat per 1.600 estudiants d’entre 

18 i 25 anys amb unes instal·lacions esportives adequades. 
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A destacar per la seva rellevància en el desenvolupament de la comunitat, trobem el  

centre de formació i treball sostenible, Francisville, amb un programa per la formació 

professional i facilitació d’incorporació al món laboral per als joves sense recursos de 

Don Bosco i Kenscoff. Aquí poden aprendre un dels següents oficis: 

• Mecànica: taller de reparació per  a  vehicles propis de la fundació i altres. 

• Manipulació aliments: s’ elabora pasta, pa i mantega de cacahuet. 

• Neteja de cotxes. 

• Tèxtil: confecció d’uniformes per les escoles i pel personal sanitari de la 

organització. 

• Construcció: elaboració de maons per  les construccions  i la seva  

• Elaboració d’oxigen medicinal: destinat a l’Hospital St. Damien de Tabarre. 

 

Hospital St. Damien Chateaublond : Principal Hospital pediàtric d’Haití on es 

tracta més de 80.000 nens malalts de HIV/SIDA, Tuberculosis, Càncer... Es 

calcula que mensualment s’atenen a uns 1.500 nens.  

Està format per uns 100 metges, dels quals 99% són autòctons.  

 

Hospital Sant Luc : Creat fa aproximadament un any i mig. Amb el terratrèmol 

es va adaptar un “descampat” per fer un campament d’emergències mèdiques. 

Desprès del terratrèmol van treure les tendes de campanya i van posar uns 

mòduls per atendre malalts de còlera. Actualment és un hospital públic per 

adults, quedant encara el pavelló del colera i un pavelló addicional per 

urgències. 

 

Kay St. Germain : Centre de rehabilitació i tractament per nens discapacitats.  

Programa de suport a les famílies amb discapacitats per evitar els 

abandonaments, hi participen unes 300 famílies. 

 

Programa educatiu extern: “Escoles del carrer d’NPH ”   

Escoles situades a 28 barris marginals de Puerto Príncipe i voltants. 

Escolarització d’uns 8.000 nens sense recursos. 
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Centres de salut comunitaris: “ambulatoris” 

Centres de salut, situats als suburbis de la capital, atenen a més de 3.000 

famílies sense recursos. 

 

Programa La Kay c’est la Kay”: La transformació soc ial “Citie Solei” i  

“Wharf Jeremy” 

Programa de construcció de cases per a comunitats marginals. 

Dins de les instal·lacions de NPH, també trobem l’ Hotel Villa Francesca, on 

s’hostatgen els voluntaris i cooperants i l’escola de Sordmuts  
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5. MARC LÒGIC D’INTERVENCIÓ 
 

A partir de diverses entrevistes i reunions en grup amb els principals líders i 

actors de la comunitat, s’han identificat els següents beneficiaris (s’inclouen 

interessos, problemes percebuts i recursos): 

 

5.1 Anàlisi de la participació 
 

Beneficiaris directes 

 

Interessos: 

- Activitats de lleure. 

- Afecte. 

 

Problemes: 

- Pèrdues familiars i abandonaments. 

- Problemes psicològics: violència, agressivitat, no gestió de les emocions... 

- Discapacitats físiques (mutilacions). 

- Xoc post traumàtic. 

- Poca o nul·la activitat esportiva. 

- No entorn segur ni instal·lacions adequades. 

- Problemes Neuro-cognitius i de desenvolupament. 

- Fracàs escolar, baix rendiment. 

- Elevada Prevalença de malalties transmeses per l’aigua i aliments contaminats. 

- Desnutrició. 

- Abusos. 

- Incapacitat per relacionar-se i comparti. 

- Poques habilitats socials. 

- Càncer,  Tuberculosis, septicèmies, HIV/SIDA. 

- Nictúria. 

Població < se 14 anys (Escola FWL i orfenats: Sant Louis, Sant Annes i 

Kenscoff) 
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Recursos:  

- Programes formatius. 

- Madamms (cuidadors). 

- Personal sanitari. 

- Instal·lacions esportives. 

- Escola. 

- Hospital St Damien. 

 

Conflictes potencials: 

- Discapacitats. 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

 

 

Interessos: 

- Activitats de lleure. 

- Formació escolar, oportunitats. 

- Trobar una feina qualificada i remunerada 

- Il·lusions, esperança, tirar endavant. 

 

Problemes: 

- Pèrdues familiars.  

- Discapacitats físiques (mutilacions). 

- Xoc post traumàtic.  

- Problemes Neuro-cognitius. 

- Fracàs escolar, baix rendiment (50%). 

- Orfandat /abandonament. 

- Elevada Prevalença de malalties transmeses per l’aigua i aliments contaminats. 

- Desnutrició. 

- Alta prevalença i poca formació en prevenció HIV. 

- Embarassos no desitjats. 

- Abusos. 

 

Població >14 anys Escola FWL Sant Louis, Kenscoff i  Don Bosco 
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- Dificultat en l’accés a feines qualificades. 

- Problemes psicològics: violència, agressivitat, no gestió de les emocions... 

- Càncer, Tuberculosi. 

- Nictúria. 

 

Recursos: 

- Tallers formatius. 

- “Francisville”. 

- “Don Bosco”. 

- “Academy for pace and justice”. 

- Escola Vocacional. 

- Hopsital St Damien. 

 

Conflictes potencials: 

- Discapacitats. 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

 

Beneficiaris indirectes 

 

 

Interessos: 

- Desenvolupament positiu dels infants. 

- Millorar la coordinació. 

- Promoure les activitats esportives. 

- Incrementar les oportunitats laborals. 

- Millorar l’educació, disminuir el fracàs escolar. 

- Disminuir la prevalença de les malalties prevalent (HIV/SIDA, còlera...). 

- Finançament. 

- Activitats preventives eficaces. 

- Programes de lideratge. 

- Compromís local. 

 

Membres del grupNPH  (Donna, Peggy, Padre Rik) 
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- Fomentar l’auto cura. 

- Col·laboració i treball remunerat per població autòctona. 
 

Problemes: 

- No hi ha inclusió social. 

- Alta prevalença de malalties infeccioses. 

- Orfandat i abandonaments: problemes afectius, símptomes persistents d’estrès i 

depressió, tristesa... 

- Poca o nul·la activitat esportiva reglada. 

- Escassos recursos econòmics. 

- No entorn segur ni instal·lacions adequades. 

- Descoordinació, Corrupció i marginalitat. 

- Pocs programes per prevenir HIV amb les pares dels nens infectats.  

- Cap programa de prevenció de HIV/SIDA eficaç. 

- Manca  programes de cribratge precoç del Càncer. 

- Problemes de Desenvolupament Cognitiu. 

- Han disminuït les ajudes, ONG Internacionals molt poc flexibles i molta burocràcia. 

 

Recursos: 

- Líders de la comunitat. 

- Voluntaris i cooperants. 

- Infraestructures adequades: Escola FWALL i la Vocacional Sant Fransesc d’Assís, 

orfenats (St.Louis, St. Annes, Kenscoff, Don Bosco, Francisville, 28 escoles del 

carrer, Academy for Pace and Justice). 

- Personal i instal·lacions de l’Hospital St Damien i del còlera, centres de salut 

comunitaris.  

- HIV: Comunity Health. 

 

Conflictes potencials: 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

- Corrupció. 

- Desconfiança. 
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Interessos: 

- Finançament. 

- Activitats preventives eficaces. 

- Fomentar el desenvolupament i les oportunitats. 

- Activitats de grup. 

 

Problemes: 

- Dificultat per identificar les edats. 

- Manca d’activitats preventives específiques per la ITS. 

- Manca d’organització i material per activitat esportiva (molt car). 

- Manca de personal preparat per implementar competicions.  

- Problemes derivats de l’abandonament o pèrdues primerenques. 

 

Recursos: 

- Instal·lacions esportives. 

- 1 psicòleg. 

- Personal sanitari. 

- Professor d’esport 1 hora a la setmana. 

 

Problemes potencials: 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

- Corrupció i desconfiança. 

 

 

Interessos: 

- Crear un espai segur amb una persona de referència, incrementar la lactància 

materna, programes preventius; millorar la formació del personal d’infermeria en 

prevenció I cures complexes. 

 

Personal dels orfenats: Kenscoff y St. Louis i Don Bosco 

 

Personal Sanitari St Damien 
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Problemes: 

- Abusos: sexuals i altres com físics (cremades amb foc o per cerimònies de vudú) 

per part de familiars generalment. 

- Incapacitat per gestionar les emocions, no les comprenen ni les saben identificar, 

agressivitats, violència, dificultats per compartir. 

- Traumes per mort familiars i separació de les famílies. 

- Tristesa, por, a vegades s’ espanten per un soroll molt fort i es posen a plorar de 

sobte. 

- No hi ha serveis socials per gestionar els cassos, inseguretat. 

- Dificultat per comunicar-se els nens, molta desconfiança, no tenen un espai segur 

per poder parlar i explicar què els passa. 

- No control d’impulsos. 

- La religió impedeix la formació i la prevenció de les ETS, no hi ha una família per 

transmetre valors ni educació. 

- Dèficits d’higiene, molts problemes a la pell. 

- Malnutrició.  

- Problemes psicomotors. 

- Poca experiència en prevenció i educació de les infermeres Haitianes, no 

pensament crític ni resolució de problemes complexes, molt subordinades al personal 

mèdic. 

 

Recursos: 

- Personal i instal·lacions de l’ Hospital St Damien i del còlera, centres de salut 

comunitaris.  

- HIV: Comunity Health. 

- Voluntaris i cooperants. 

 

Conflictes potencials: 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

- Corrupció i desconfiança. 
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Interessos:  

- Incrementar la  producció, més facilitats i oportunitats laborals. 

- Treball remunerat per població autòctona. 

 

Problemes: 

- Poc desenvolupament fora de l’organització, taxa de formació i treball femenina 

molt baixa, poca demanda. 

 

Recursos: 

- Formació i treball sostenible. 

- Àrees: Tèxtil, alimentació, mecànica, impremta, emmagatzematge i construcció. 

 

Conflictes potencials: 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

- Corrupció i desconfiança. 

- Atur. 

 

 

Interessos: 

- Programes puntuals de reciclatge de plàstics i matèria orgànica . 

- Educació gratuïta fins a sisè de primària. (60% dels pressupostos són d’ajuda 

humanitària, amb les transaccions per fons d’educació marginal.  

- Actualment es comença a promocionar el turisme amb la construcció hotelera, des 

del govern s’aposta per un turisme integrador de caràcter no tan sols lúdic sinó 

cultural, gastronòmic, folklòric. 

 

 

Personal de Francisville         

 

Govern Haití 
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Beneficiaris exclosos 

 
 

Interessos: 

- Estimulació Neuro- cognitiva, formació de personal, col·laboració i treball remunerat 

per població autòctona. 

- Poca estimulació neurocognitiva, no accés per part dels pares als medicaments de 

l’epilèpsia entre altres. 

- Escassos coneixements per part dels pares. 

- Inici de teràpia farmacològica i  programa però no ho acaben. 

- Poc personal i espai. 

 

Recursos: 

- Infraestructures adequades i especialitzades. 

- Voluntaris i cooperants. 

- Kay St. Germain. 

- Escola per sordmuts. 

 

Conflictes potencials: 

- Barreres idiomàtiques i culturals i religioses. 

- Desorganització i descoordinació. 

- Escassa formació. 

 

Beneficiaris perjudicats: 

- No s’han trobat. 

 

 

 

 

 
 

 

Discapacitats 
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5.2 Definició del problema 
 

Una vegada finalitzat l’anàlisi preliminar de la situació de la població de Tabarre, 

resulta complexa establir una única problemàtica. Ens trobem  davant d’un país on el 

problema principal  és la pobresa, i les conseqüències negatives persistents  derivades 

terratrèmol de l’any 2010. 

Davant de l’anàlisi de la situació i conscients de la gravetat i les conseqüències que 

comporten els problemes detectats , des de la organització podem contribuir en  el 

desenvolupament positiu  en els infants 

Entre els problemes principals trobem:  

• Pobresa extrema/marginalitat 

• Desnutrició infantil  

• Alta prevalença de malalties infeccioses 

• Programes preventius per les ITS  inadequats 

• Habilitats socials inadequades 

• Problemes neuropsicologics i afectius derivats de l’abandonament o pèrdues 

primerenques (orfandat)  

• Alteracions en el desenvolupament físic i psicològic dels infants: Discapacitats 

• Baix rendiment escolar, abandonament i dificultat en l’accés a feines 

qualificades 

• Elevat nombre d’abusos sexuals i físics 

• Inseguretat i desconfiança, pocs espais i entorns segurs pels infants 

• Activitats esportives reglades i  de grup inadequades: recursos insuficients, 

formació escassa i  descoordinació  
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Un cop identificats els principals problemes i convertits en possibles objectius a assolir, 

procedim a agrupar-los per temàtiques i valorar les alternatives  possibles. 
 

5.5 Anàlisi de les alternatives 
 

Alternativa A: Salut (agents de salut/programes pre ventius efectius) 

• Formació adequada del personal sanitari  
• Agents de salut eficaços  
• Programes preventius per les ITS  adequats 
• Mesures higièniques efectives 
• Disminuïda la prevalença de malalties infeccioses ( HIV/SIDA) Aliments i aigua 

contaminada 
• Elevada taxa de desnutrició infantil 
• Mesures dietètiques adequades 
• Freqüents patologies: TBC, Septicèmies,  Càncer...  
• Disminuït nombre de trastorns psicològics  
• Disminuïda la taxa de problemes cognitius  i afecti us 
• Desenvolupament físic i psicològic de la població i nfantil adequat 
• Disminuït el nombre  de població amb discapacitats físiques/ psíquiques   
• Disminuïts els Problemes psicomotors   

 

Alternativa B:  Esport (Pràctica esportiva competit iva) 
• Activitats de grup adequades, competicions 
• Materials  esportius adequats 
• Staff tècnic adequat 
• Entorns segurs 
• Coordinació,  seguretat i confiança 
• Formació tècnica  adequada 
• Desenvolupament físic i psicològic de la població i nfantil adequat 
• Comunicació eficaç 
• Habilitats socials adequades  
• Disminuïts els Problemes psicomotors   
• Disminuïdes les conductes violentes, agressivitat, capacitat per gestionar emocions 

 
Alternativa C: Educació (Reduir el fracàs escolar) 
• Disminuïda la taxa d’abandonament escolar  
• Incrementat el rendiment escolar 
• Millorat l’accés a feines qualificades 
• Oportunitats per progressat 
• Incrementat el nivell de renta 
• Disminuïda la pobresa extrema/marginalitat 

 

A partir de les alternatives descrites, s’ha construït  una matriu d’avaluació ponderada  

tenint en compte els següents criteris: cost i duració de les intervencions, criteris 

tècnics, d’impacte, socials i de distribució, així com la viabilitat de les intervencions. 
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Coeficient  CRITERI 
 

ALTERNATIVA 
A 

VALOR ALTERNATIVA 
B 

VALOR ALTERNATIVA 
C 

VALOR 

 
3 

 
COST 

Elevat cost, en activitats de 
cribatge precoç 
 i formació del personal 

 
2         
6 

Material, formació i coordinació de 
competicions esportives, tindria un 
cost mitjà 

 
4       
12       

Elevat cost per 
manteniment i creació de 
programes específics  i de 
reforç. Creació de llocs de 
treball 

 
2         
6 

2 DURACIÓ Mínim un any 
 

3         
6 

Entre 6 mesos i un any 4         
8 

Mínim un any 3         
6 

3 CRITERIS 
TÈCNICS 
 

Recursos locals, bona 
infraestructura. 

4       
12   

Recursos humans i materials 
disponibles, bona infraestructura 

4       
12 

Infraestructures adequades 4       
12 

5 CRITERIS 
 D’IMPACTE 

Impacte social elevat, 
millora de la salut física i  
psíquica, disminueix les ITS 
i millora les condicions 
higièniques 

 
5       
25 

Impacte social elevat, millora del 
desenvolupament físic i psíquic dels 
infants. Fomenta habilitats socials, 
gestió de les emocions i transmissió 
de valors. Espai segur per ells 

5       
25 

Impacte social elevat, 
increment de les 
oportunitats i de la renta. 

4       
20 

5 VIAVILITAT  Beneficis a llarg termini, 
continuïtat del projecte 

4       
20 

Beneficis a llarg termini, continuïtat del 
projecte. Possibilitat d’arribar a un 
gran nombre de població infantil 

5       
25 

Beneficis a llarg termini, 
continuïtat del projecte 

4       
20 

4 CRITERIS 
SOCIALS 
I DE 
DISTRIBUCIÓ 

Creació de treball local. 
 Limitacions culturals i 
religioses  importants 
(mesures preventives).  
Baix grau de motivació 

 
3       
12 

Creació de treball local. Integració de 
gènere. Alt grau de motivació per part 
dels infants i personal de l’organització 
NPH  
 

4       
16 

Projectes ja en marxa de la 
pròpia organització. 
Limitacions idiomàtiques 

3       
12 

 
VALORACIÓ TOTAL 

 
81 98  76  

Ponderació: 1- Molt dolenta; 2-dolenta; 3- regular; 4- bona; 5- molt bona 
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Les puntuacions més elevades les trobem en les alternatives A i B que agrupen 

objectius relacionats amb la salut i l’activitat esportiva. Es decideix integrar les dues 

possibilitats per tal d’incrementar l’eficiència del projecte. S’aprofita l’ entorn segur i de 

confiança que representa formar part d’ un equip amb una figura d’exemple i lideratge 

com és la de l’entrenador, per  incloure activitats preventives;  reduint així,  la 

incidència de les ITS i millorants les mesures higièniques i dietètiques en els  infants.  

És a dir, formar un  a  un  staff tècnic  adequat que actuï  a la vegada com a agent de 

salut. 

 

5.6 Formulació del projecte 
 

 Objectius Generals: 
 

• Aconseguir un desenvolupament físic i psicològic de la població infantil adequat. 

• Disminuir la incidència de les ITS (HIV/SIDA) i  malalties transmeses per aigua i 

aliments  en la població de Tabarre. 

 
 Objectius específics: 
 

• Organitzar equips competitius entre els menors de 14 anys de FWAL i Kenscoff 

amb entrenadors capacitats per actuar com a agents de salut. 

• Assolir  mesures preventives per les ITS i hàbits higiènics i dietètics per part de la 

població infantil i adolescent de Tabarre. 
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 Lògica d’Intervenció Indicadors Verificables 
objectivament 

Fons i mitjans 
de Verificació 

Factors externs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiu  
general  

 
• Desenvolupament físic i psicològic 

de la població infantil adequat 
• Disminuïda la incidència de les ITS 

(HIV/SIDA) i  malalties transmeses 
per aigua i aliments  en la població 
de Tabarre 

 
 
 

• Disminució en un 25% el 
percentatge de nens amb 
desnutrició dels centres 
(alimentació complementaria) a 
un any de finalitzar el projecte 

• Disminució d’un 25-50% de 
nens amb problemàtica 
psicològica dels centres a dos 
anys  de finalitzar el projecte 

• Disminució en un 75% l`índex 
de violència en els centres a 
dos anys de  finalitzar el 
projecte 

• Incrementar el rendiment 
escolar en un 40% a dos anys 
de  finalitzar el projecte de les 
escoles FWAL i Kenscoff 

• Disminuir en un 25% taxa 
d’embaràs adolescent en dos 
anys de finalitzar el projecte 

• Disminuir en un 25% la  
incidència de malalties 
transmeses per aliments i aigua 
contaminada en la població < 
de 14 anys, en dos anys de 
finalitzar el projecte 

• Disminuir en un 25% la  
incidència  de les ITS en la 
població > 14 anys dos anys de 
finalitzar el projecte 

 

 
Dades  de registre 
dels responsables 
de les escoles/ 
orfenat 
FWAL, Kenscoff 
Estadístiques 
sanitàries: 
(Hospital St. 
Damien) 
 

 
Manteniment i continuïtat 
de les competicions i 
programes preventius per 
part de l’organització 
NPH i el personal local 
Voluntat i capacitat 
Autogestió i finançament 
continuo 
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 Lògica d’Intervenció Indicadors Verificables 
objectivament 

Fons i mitjans 
de Verificació 

Factors externs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius 
específics  

 
 
• Organitzats equips 

competitius entre els menors 
de 14 anys de FWAL i 
Kenscoff amb entrenadors 
capacitats per actuar com a 
agents de salut 

• Assoliment de mesures 
preventives per les ITS i 
hàbits higiènics i dietètics per 
part de la població infantil i 
adolescent de Tabarre 

 

• % de competicions realitzades en 
relació competicions planificades de 
la població menor de 14 anys de 
FWAL i Kenscoff en un any de 
finalització del projecte 

• % Nº nens amb activitat esportiva 
real/ Nºnens amb activitat esportiva 
planificada  de FWAL i Kenscoff en 
un any de finalització del projecte 

• % d’activitats realitzades 
(Nºactivitats realitzades/ Nº activitas 
Planificades) en un any de 
finalització del projecte 

• % de sessions formatives impartides 
en relació a les planificades al 
finalitzar el projecte 

• % d’entrenadors formats com a 
agents de salut en relació al % 
planificat al finalitzar el projecte 

• % material distribuït en relació al 
material planificat en un any de 
finalització del projecte 

• %de població que rep la formació en 
relació a la planificada al finalitzar el 
projecte 

 

Dades dels 
responsables de 
les 
escoles/Orfenat 
Coordinador i 
responsable de 
les activitats 
Registres del 
personal 
formador 

Bona coordinació amb les 
entitats esportives 
implicades 
Programes preventius 
adaptats a l’ idioma, la 
cultura i religió de la 
comunitat 
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 Lògica d’Intervenció Indicadors Verificables objectivament Fons i mitjans de 
Verificació 

Factors externs 

 
Resultats 
esperats 
 

1. Organitzades competicions  esportives 
(Basquet, futbol) 

2. Creació d’ un Staff tècnic adequat 
3. Entrenadors preparats per implantar tallers 

preventius en HIV/SIDA a joves i 
adolescents 

4. Entrenadors preparats per implantar tallers 
d’hàbits higiènics i dietètics en els nens 

5. Creats programes de prevenció 
ITS/malalties transmeses per aigua i 
aliments  eficaços 

6. Coordinació adequada de les activitats 
esportives 

7. Creada  una figura de responsable de 
coordinació 

 
 

• Nº d’equips formats en relació als 
planificats en  menors de 14 anys de 
FWAL i Kenscoff al finalitzar el projecte 

• Verificació de l’assoliment dels 
coneixements i habilitats en tècniques 
esportives i arbitratge mitjançant una 
prova teòrica i pràctica impartida pels 
formadors al finalitzar les sessions 

• Verificació de l’assoliment dels 
coneixements i habilitats en hàbits 
higiènics i dietètics mitjançant una 
prova teòrica i pràctica impartida pels 
formadors al finalitzar les sessions 

•  Verificació de l’assoliment dels 
coneixements i habilitats en prevenció 
de HIV/SIDA i ITS mitjançant una 
prova teòrica i pràctica impartida pels 
formadors al finalitzar les sessions 

• Presentació dels continguts teòrics i 
pràctics dels programes formatius en 
prevenció i tècnica esportiva 

• % voluntaris comunitaris rellevants 
inclosos dins del programa (Nº 
voluntaris  comunitaris rellevants 
inclosos dins del programa/ Nº 
voluntaris comunitaris identificats) al 
finalitzar el projecte 

• % d’incidències en la coordinació al 
finalitzar el projecte 

Dades de registre dels 
responsables de les 
escoles/ Orfenat 
(FWAL i Kenscoff) 
Registres de dades  
del coordinador i 
responsable de les 
activitats 
Proves d’avaluació 
proporcionades pel 
personal formador 
Escola Vocacional de 
Sant Francesc d’Ascis 
 

Condicions externes:  
Aliances fortes 
Nombre de voluntaris 
suficients, per formar-se i per 
formar 
Capacitats individuals i 
motivacionals adequades 
Programes formatius adaptats 
al idioma 
Comunicació eficaç 
Coordinació adequada i feed-
back  
Control de les discapacitats 
físiques prèvies/patologies 
psiquiàtriques 
Taxa d’abandonament baixa  
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 Lògica d’Intervenció Indicadors Verificables objectivament Fons i mitjans de 
Verificació 

Factors externs 

Activitats 1. Distribució dels nens/nenes per preferència 
esportiva i valoració de capacitats físiques i nivell 
1. Creació d’equips de futbol i bàsquet categories 
infantil i aleví 
1. Distribució d’equipaments 
1. Elaboració de material necessaris (tèxtil) 
             Patronatge, marcades, tall i confecció del 
material tèxtil.  
 
2.Tallers de formació teòric- pràctica  
d’entrenadors (bàsquet, futbol) 
2.3.4.5.6 Identificar traductors 
3.Tallers de formació  teòric- pràctica  per 
entrenadors i adolescents en prevenció de 
HIV/SIDA i ITS 
3.Promoure l’ús i assegurar l’accés a preservatius   
4.Tallers de formació  teòric- pràctica  per 
entrenadors i infants en hàbits higiènics i dietètics  
5. Recaptació d’infermers  l’escola Vocacional de 
Sant Francesc d’Ascis 
com a voluntàries per a impartir la formació en 
prevenció als voluntaris   
5. Elaboració del programa formatius teòric i 
pràctic en prevenció (ITS/ hàbits higiènics i 
dietètics ) 
5. Adequat el programa docent d’infermeria de 
l’escola Vocacional de Sant Francesc d’Ascis 
6. Recaptació de voluntaris per formar-se com a 
entrenadors 
6.Recaptació de voluntaris per fer la formació en 
salut i esport 
7.Identificar un responsable del projecte a Haití 
7.Identificar personal rellevant  
7.Establir Aliances amb: 

• Federació de futbol Haití 
• Entitats esportives Terrassa 
• Timoun Nam Bou La Pe 
• Asociació Esport per la Pau 
• “Francisville 

Mitjans: 
Recursos humans: 
Personal voluntari: Personal externs 
formadors de formadors 
Personal remunerat: Personal local 
(infermeres formadores, entrenadors, 
coordinadors) 
Recursos materials: 
Infraestructura: estructures existents 
per NPH a Haití 
Equipaments esportius 
Material tècnic  
Recursos econòmics 
Finançaments externs 
 
 
 
 
 
 

Costs 
El pressupost es 
divideix en 5 fases amb 
l’objectiu de 
participació de 10 
escoles formant 24 
equips infantils de 
bàsquet i 24 equips 
infantils de fútbol. 
El cost total d’aquests 
cinc fases suposa 
208.900€: 
Formadors de 
formadors: 9.900€ 
Personal remunerat: 
151.100€ 
Equipaments esportius: 
22.400€ 
Evaluació i auditoria: 
4.000€ 
Viatges, dietes i 
altres:10.000€ 
Imprevistos: 2.500€  

Condicions Prèvies: 
Finançament suficient 
Acceptació i implicació del 
projecte per part de la 
organització NPH a Tabarre, 
Haití 
Infraestructures adequades a 
Tabarre 
Suport i voluntat del taller 
Francisville 
Efectivitat del Campus inicial 
Recolzament per part de les 
famílies i líders de  la comunitat 
de Tabarre i NPH 
Suport del consell esportiu de 
terrassa 
Suport i voluntat  per part de  
l’escola Vocacional de Sant 
Francesc d’Ascis 
Facilitació del programa docent  
d’infermeria de  l’escola 
Vocacional de Sant Francesc 
d’Ascis 
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5.7 Factors de viabilitat 
 

Anàlis de la viabilitat per tal de valorar la capacitat del projecte per perdurar en el 

temps una vegada finalitzem la intervenció: 

 

1.- Aspectes sociocultruals 
 

Els programes preventius que s’han dissenyat, han estat adaptats a les 

característiques socioculturals de la regió, especialment el paper que exerceix la religió 

i la espiritualitat en les creences i valors de la comunitat; en tot moment, s’ha tingut en 

compte  el pla formatiu de les infermeres autòctones i  la seva participació en el 

desenvolupament. 

El projecte compte amb el recolzament i la participació de les famílies i líders de la 

comunitat, afavoreix l’accés a tots els beneficiaris identificats, i inclou la possibilitat 

d’anar adherint i incrementant el nombre. 

Els beneficis de la pràctica esportiva, esmentats a l’ inici del projecte, son àmpliament 

reconeguts en les diverses societats i cultures El fet de poder formar part d’un equip, 

suposarà la possibilitat de crear un entorn segur pels nens i nenes i  afavorirà  a la 

transmissió de valors i conductes saludables.  

Es tindrà en compte en tot moment les possibles conseqüències negatives derivades 

de l’ implementació de les activitats competitives com  la violència, la corrupció, la 

discriminació i el vandalisme. 

 

2.- Polítiques de recolzament 
 

Tot i tenir el recolzament i la participació dels liders de la comunitat i dels menbres de 

l’organització NPH, per assegurar una continuitat real, en faltaría comptar amb el 

suport de les autoritats locals i les entitats esportives regionals. 

S’intenta establir convenis i aliances amb les diferents entitats esportives com la 

federació de futbol, però Haití és un país complicat i amb molta inestabilitat política. 

 

3.- Capacitat institucional 
 

L’organització NPH és reconeguda internacionalemnt i compte amb una llarga 

tejectòria a Haitití que inicia l’any  1987, quan Pare William Wasson va fundar Ens 

Petits Frères et Soeurs NPFS (Nuestros Pequeños Hermanos en Haití) la primera  

casa per a nens orfes i abandonats a Kenscoff. 
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El personal local rellevant, rep una formació en lideratge i gestió per part de NPH 

continua, hi ha un responsable que es dedica a la cerca d’organitzadors i gestors de 

les activitats i programes duts a terme a la comunitat. 

 

4.- Aspectes tecnològics 
 

Les entitats locals tenen la capacitat, coneixements i habilitats tècniques per assimilar 

la tecnologia i metodología que s’utilitzarà per la implementació del projecte i la seva 

continuitat. 

 

5.- Factors econòmics i financers 
 

El present projecta, es centra en les persones, i requerirà d’un manteniment constant, 

s’intentarà cercar finançament extern mitjançant exponsors, torneig solidaris... 

Integració de gènere 

 

Durant l’anàlisi de la participació el paper femení es va tenir en compte i va ser 

rellevant. 

S’incrementarà de l’accés de les nenes a l’educació física i l’esport per fomentar la 

igualtat i la integració social, trencant  amb perjudicis que sovint contribueixen a la 

seva vulnerabilitat social. 

El fet de fabricar les equipacions a la comunitat, permetrà generar feina i afavorir  la 

integració de la dona en el mercat laboral. 

 

6.- Factors mediambientals 
 

L’esport a l’aire lliure, contribueix a la consciència de la necessitat de conservar el 

medi ambient. Aplicar mesures d’higiene, passa per la protecció del medi. 
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6. RECURSOS 

  
FASE 1 

  

    

PARTICIPACIÓ DE DUES ESCOLES  

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (B)  

   

PARTIDES 

  

  

  

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Personal extern per formació (estança)   900,00 900,00 

Personal extern per formació (trasllats)   1.800,00 1.800,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   1.200,00 3.200,00 

Personal local (monitors)   4.800,00 9.600,00 

Personal local (coordinador)   1.800,00 1.800,00 

Viatge, diets i allotjament   2.000,00 2.000,00 

Imprevists   500,00 500,00 

Evaluació   300,00 300,00 

Auditoría   500,00 500,00 

TOTAL COSTES DIRECTOS   13.800,00 20.600,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Formulació, seguiment, evaluació i despeses 
de gestió ONG espanyola (máx. 7 %) 

  1.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   1.000,00 1.000,00 

     

TOTAL EUROS   14.800,00 21.600,00 

A) 2 equips a FAWL (Tabarre) i 2 equips a St. Helene (Kenscoff) per esport  

B) 4 equips a FAWL (Tabarre) i 4 equips a St. Helene (Kenscoff) per esport  
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FASE 2 

  

PARTICIPACIÓ DE QUATRE ESCOLES  

     

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (B) 

   

PARTIDES 
  

  

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Personal extern per formació (estança)   600,00 600,00 

Personal extern per formació (trasllats)   1.200,00 1.200,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   1.200,00 3.200,00 

Personal local (monitors)   9.600,00 19.200,00 

Personal local (coordinador)   2.100,00 2.100,00 

Viatge, diets i allotjament   2.000,00 2.000,00 

Imprevists   500,00 500,00 

Evaluació   300,00 300,00 

Auditoría   500,00 500,00 

TOTAL COSTES DIRECTOS   18.000,00 29.600,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Formulació, seguiment, evaluació i 
despeses de gestió ONG espanyola (máx. 

7 %) 
  1.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   1.000,00 1.000,00 

     

TOTAL EUROS   19.000,00 30.600,00 

A) 4 equips basquet i 4 equips futbol     

B) 8 equips bàsquet i 8 equips futbol     
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FASE 3 

  

PARTICIPACIÓ DE SIS ESCOLES  

     

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 
PROJECTE (B) 

   

PARTIDES 

  

  

  

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Personal extern per formació (estança)   600,00 600,00 

Personal extern per formació (trasllats)   1.200,00 1.200,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   1.200,00 3.200,00 

Personal local (monitors)   19.200,00 38.400,00 

Personal local (coordinador)   2.400,00 2.400,00 

Viatge, diets i allotjament   2.000,00 2.000,00 

Imprevists   500,00 500,00 

Evaluació   300,00 300,00 

Auditoría   500,00 500,00 

TOTAL COSTES DIRECTES   27.900,00 49.100,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Formulació, seguiment, evaluació i 
despeses de gestió ONG espanyola (máx. 
7 %) 

  1.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   1.000,00 1.000,00 

     

TOTAL EUROS   28.900,00 50.100,00 

A) 8 equips basquet i 8 equips futbol     

B) 16 equips bàsquet i 16 equips futbol     
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FASE 4 

  

PARTICIPACIÓ DE 8 ESCOLES  

     

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 
PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 
PROJECTE (B) 

   

PARTIDES 

  

  

  

COSTOS DIRECTES   COSTES DIRECTOS 

Personal extern per formació (estança)   600,00 600,00 

Personal extern per formació (trasllats)   1.200,00 1.200,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   2.400,00 6.400,00 

Personal local (monitors)   19.200,00 38.400,00 

Personal local (coordinador)   2.400,00 2.400,00 

Viatge, diets i allotjament   2.000,00 2.000,00 

Imprevists   500,00 500,00 

Evaluació   300,00 300,00 

Auditoría   500,00 500,00 

TOTAL COSTES DIRECTES   29.100,00 52.300,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTES INDIRECTOS 

Formulació, seguiment, evaluació i 
despeses de gestió ONG espanyola (máx. 7 
%) 

  1.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   1.000,00 1.000,00 

     

TOTAL EUROS   30.100,00 53.300,00 

A) 10 equips basquet i 10 equips futbol     

B) 20 equips bàsquet i 20 equips futbol     
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FASE 5 

  

PARTICIPACIÓ DE 10 ESCOLES  

     

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (B) 

   

PARTIDES 

  

  

  

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Personal extern per formació (estança)   600,00 600,00 

Personal extern per formació (trasllats)   1.200,00 1.200,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   2.400,00 6.400,00 

Personal local (monitors)   19.200,00 38.400,00 

Personal local (coordinador)   2.400,00 2.400,00 

Viatge, diets i allotjament   2.000,00 2.000,00 

Imprevists   500,00 500,00 

Evaluació   300,00 300,00 

Auditoría   500,00 500,00 

TOTAL COSTES DIRECTES   29.100,00 52.300,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Formulació, seguiment, evaluació i despeses 
de gestió ONG espanyola (máx. 7 %) 

  1.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   1.000,00 1.000,00 

     

TOTAL EUROS   30.100,00 53.300,00 

A) 12 equips basquet i 12 equips futbol     

B) 24 equips bàsquet i 24 equips futbol     
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ACUMULAT 

  

PARTICIPACIÓ DE 10 ESCOLES  

     

  PRESSUPOST 

* quantitats expressades en euros   

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 
PROJECTE (A) 

PRESUPOST 
GLOBAL DEL 

PROJECTE (B) 

   

PARTIDES 

  

  

  

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Personal extern per formació (estança)   3.300,00 3.300,00 

Personal extern per formació (trasllats)   6.600,00 6.600,00 

Equipació (roba i sabates esportives)   8.400,00 22.400,00 

Personal local (monitors)   72.000,00 144.000,00 

Personal local (coordinador)   11.100,00 11.100,00 

Viatge, diets i allotjament   10.000,00 10.000,00 

Imprevists   2.500,00 2.500,00 

Evaluació   1.500,00 1.500,00 

Auditoría   2.500,00 2.500,00 

TOTAL COSTES DIRECTES   117.900,00 203.900,00 

     

COSTOS DIRECTES   COSTOS DIRECTES 

Formulació, seguiment, evaluació i 
despeses de gestió ONG espanyola (máx. 
7 %) 

  5.000,00 5.000,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   5.000,00 5.000,00 

     

TOTAL EUROS   122.900,00 208.900,00 

A) 12 equips basquet i 12 equips futbol     

B) 24 equips bàsquet i 24 equips futbol     
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7. CRONOGRAMA 
 

   
TEMPS ( MESOS ) 
 

 
Viatge a Haití  

• Anàlisi de la situació  
•  Viabilitat 
• Aliances 

 

 
Març 2013 

 
Elaboració projecte 
 

                               Abril-Maig 
2013 

 
• Difusió i comunicació 
• Recaptació de finançament 
• Elaboració del material docent 

 

 
Juny- Novembre 

2013 

 
NPH Haití 
 

• Identificar possible responsable i 
coordinació local 

• Identificar voluntaris per formar-se 
com a entrenadors + agents de salut 

• Identificar infermeres voluntàries per 
formar-se en tècniques preventives i 
impartir els tallers 

• Identificar traductors 
 

 
Octubre -Novembre 

 
Viatge a Haití (constitució primera fase) 
1) 

• Indicadors d’avaluació  
• Constitució dels equips 
• Distribució del material 

2) 
• Formació teòric -pràctica en 

tècniques esportives (Futbol + 
Bàsquet) 

• Formació teòric- pràctica a les 
infermeres voluntàries en prevenció 
ITS i malalties transmeses pels 
aliments i l’aigua 

3) 
• Tallers en prevenció ITS i malalties 

transmeses pels aliments i aigua, 
dirigits a entrenadors, impartits per 
les infermeres 

• Formació als entrenadors en 
organització d’equips i competicions 

 
 
 

Desembre –Gener  
2013 

• Avaluació cada 3 mesos  
• Incorporació de dos noves escoles 

cada 6 mesos. 
• Avaluació final 

 
 

Seguiment durant el 2014 
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