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1. INTRODUCCIÓ
? Aquest projecte recull tot el
material amb el qual s’ha
treballat durant aquest curs
escolar 2019/20 a l’assignatura
d’iniciativa emprenedora a
l’apartat del projecte d’ICAPE. La
seva finalitat és fer una memòria
de tot el material amb el que
hem treballat com els
col·laboradors, el país a ajudar,
la nostra ONG….

2. ONG COL·LABORADORA
?

Llevant en Marxa és la ONG col·laboradora. Aquesta ONG ajuda
a les comunitats més desfavorides.

?

Es va fundar al 1996

?

Es centren principalment en Amèrica ( el Perú i Colòmbia) i Àfrica (
Gàmbia, etiòpia..) A més d’alguns països com Haití.

?

Fan possible que l’educació, la sanitat, l’aigua potàble i
l’agricultura arribin a les comunitats a les quals ajuden .

Això inclou construir escoles, millorar les instal·lacions sanitàries,
construir pous d’aigua potable i realitzar projectes de formació
agrícola.

3. PAÍS I PROJECTE DE
COL·LABORACIÓ
? El país al qual ajudam és Etiòpia, en concret al
poble de Sashamane. . El nostre projecte de
col·laboració es centra principalment en millorar
l’educació dels nens, enviar finançament al
col·legi Sashamane, intentar millorar el més
possible les seves condicions de vida , i donar-los
accés als recursos bàsics com llibres, material
escolar… Amb una millor educación generaran
bones expectatives de treball.

? Amb tot això difonem valors com la solidaritat, la
transparència i l’humanisme.

4. Característiques de la nostra ONG.
?

La nostra ONG s’anomena SASHAPIA

?

Es va constituir el 12 de desembre de 2019.

?

Es una ONG sense ànim de lucre que promou entre altres valors la solidaritat
entre les persones.

?

El seu principal propòsit es ajudar a al col·legi Sashamane de Etiòpia a tenir una
educació.

?

La junta directiva està formada per el president Toni Martín, el vicepresident
Baltasar Ramis, la secretària Nicole Banda i el tresorer Miquel Juan.
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5. ACTIVITATS PROGRAMADES
?

Aquestes són les activitats que es varen determinar per dur a terme la recaptació de
doblers per als nens de Sashamane:

Al centre:

Al mercat:

-

Cita a cegues

- Polseres

-

Venta de poemes

- Pinta ungles

-

Partit al pati ( de futbol, bàsquet i volleyball)

- Trenes

-

Venta de coques

Per realitzar aquestes activitats s’havien establert diferents departament per tal de tenir una
bona organització com el d’informàtica, el de màrqueting, el de finançament….

6. CONCLUSIÓ
?

Com a conclusió, el projecte es va realitzar amb molta
il·lusió i ganes de realitzar-se , però degut a la situació
actual del COVID-19 no s’ha pogut dur a terme de la forma
en la que ens hauria agradat, per ajudar a la gent que
realment viu en una situació de pobresa i fam , i que
desgraciadament viu en un país del tercer món. Encara
que no hem pogut dur a terme el resultat final d’aquest
projecte, hem utilitzat tot aquest treball per donar-nos
conta de la realitat actual, i de tenir l’oportunitat d’ ajudar a
altra gent que necessita l’ajuda i la col·laboració de tothom.

