Fons Menorquí de Cooperació
Sensibilització 2016
PRESENTACIÓ
Número: 1
Títol: Què significa ser una persona refugiada?
Entitat que el presenta: ES FAR
Zona: MENORCA
Beneficiaris: joves entre 13 i 16 anys
Sector:drets humans, dret d’asil i persones refugiades
Import total projecte: 6.280€
Import sol·licitat: 5.200€
Aportació del Fons:

RESUM DEL PROJECTE
El projecte planteja la realització d’una taller de dues sessions als instituts de Menorca als
grups de 3r i 4rt ESO que s’oferirà a través del programa educatiu Salut Jove del Consell de
Menorca.
Objectiu
- Conèixer millor la situació de les persones desplaçades al món (65 milions en el 2016)
i els seus drets.
- Entendre les diferents realitats socials i polítiques i les conseqüències dels conflictes
bèl.lics en els menors.
- Aproximar el concepte de cooperació com a resposta humana a situacions
d’absència de drets humans.
Activitat
- Tallers de dues sessions
o Sessió 1: projecció del documental CAMINS i posterior col.loqui amb l’autor
o Sessió 2: Dinàmica de grup aula de 120 minuts
Repercussió social prevista
Es preveu rebre 40 peticions i arribar a uns 800 alumnes de secundària de Menorca i
contribuir a canviar alguna de les percepcions errònies del seu imaginari sobre les persones
refugiades i afavorir una millor comprensió de la situació de les persones desplaçades quan
estan a un nou país.

Fitxa de valoració tècnica 2016
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VALORACIÓ TÈCNICA
De l´entitat sol·licitant
1. Té pendent algun informe de projectes de dues convocatòries anteriors? No. L’entitat
està executant el projecte de sensibilització CAMINS aprovat al 2015 i que està previst que
finalitzi el 30 de juny d’aquest any.
2. Ha complert amb les instruccions i requisits que figuren a les bases sobre l´execució de
projectes de convocatòries anteriors? Sí.
3. Compleix els requisits que s´estableixen al punt 2.1. de les bases? Sí
a. Ser persones jurídiques de naturalesa privada o pública, legalment constituïdes i
inscrites en els registres corresponents. Sí
b. Tenir seu o delegació permanent a Menorca. Sí
c. Reflectir en els seus estatus la condició de ser una entitat sense afany de lucre i tenir,
entre les seves finalitats, la realització d´activitats i projectes de cooperació,
solidaritat i desenvolupament. L’associació Es Far és defineix com una associació
sense ànim de lucre de caràcter cultural. Entre les seves finalitats no es menciona la
solidaritat i el desenvolupament, però si es parla de la creació, organització,
participació, promoció i col.laboració d’activitats d’aprenentatge i intercanvi sobre
l’art, la cultura, la sociologia, la història i l’antropologia fomentant la integració
multicultural.
d. Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l´experiència de l´entitat o
ONG en el desenvolupament d’activitats de sensibilització. Es far cultural és una
entitat amb gran capacitat i experiència en l’organització de diferents tipus d’activitats
culturals i educatives. En la seva memòria del 2015 es recullen 8 actuacions a Menorca
i Mallorca.
e. Tenir estructura suficient per a garantir el compliment de les seves finalitats socials i
els objectius proposats en el projecte així com la feina de seguiment, control i
avaluació d’aquest.
L’organigrama presentat assegura una estructura de 13 persones que desenvolupar les
activitats de l’associació.
f.

Ha presentat tota la documentació que es sol·licita? Sí

Del projecte proposat
1. Conté tots els elements establerts a les bases ? Sí.
Coherència i planificació. Correcte. Les activitats plantejades al projecte són coherents
amb els objectius i els resultats esperats.
2. Plantejament del projecte
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a. Fomenten la difusió d’informació sobre les diferents realitats que conviuen al nostre
món i sobre les causes dels desequilibris entre els països del Nord i Sud.

El projecte planteja la reflexió sobre els drets de les persones migrants i
refugiades i les causes que provoquen les migracions i la petició d’asil.
b. Es tracta d’activitats pròpies de la dinàmica interna de l’entitat presentant. No. Es
tracta d’una activitat dirigida als grups de 3r i 4rt ESO de Menorca.
c. Intercanvi d’experiències Sud-Nord. Sí, durant la primera sessió es coneixerà el
testimoni de persones que busquen refugi a Europa fugint de la guerra de Síria.

d. Inclou activitats de recaptació de fons. No.

3. Pressupost
a. Desglossament. Correcte.
b. Màxim % del cost del total del projecte. Correcte. L’import sol.licitat suposa el 79.23%
del cost total. L’entitat assumeix el 20.77% restant.
c. Despeses gestió 8% màxim. Les assumeix la pròpia entitat.
d. S’adequa al plantejament del projecte. Sí, les despeses són coherents amb les
activitats plantejades.
4. Seguiment i avaluació (indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació). No s’inclou.

5. Impacte social del projecte. Es preveu arribar a unes 800 persones.

PROPOSTA DE VALORACIÓ I RECOMANACIONS

FAVORABLE.
El projecte s’ajusta a les línies estratègiques del Fons ja que fomenta el
coneixement crític de la realitat mundial actual.
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