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en dades

Com ens financem?

Qui som?

India
Honduras
Guatemala

Costa de Marfil
El Salvador

28%
Kenia

4%

SUBVENCIONS

20%

ACTIVITATS

4%

PATRIMONI
Perú

EMPRESES/
ENTITATS

RDC
Bolivia
Sudáfrica

44%

DONANTS

Com utilitzem els recursos?
DISTRIBUCIÓ

8%

2%

Administració

Captació
de fons

28%
Joventut

90%

Amèrica
Latina

Àsia

Promoció Cultural
i educativa

Beneficiaris directes

372.916

ÀMBIT

COOPERACIÓ

3%

25%

46%
Altres projectes

Projectes

24%

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA

PROJECTES LOCALS

73%
Àfrica

31%
Drets
Humans

8%

Educació

23%

Capacitació
de la dona

38%
Salut

Beneficiaris indirectes

1.364.581

La Fundació Montblanc és una entitat privada, de caràcter cultural i
assistencial, constituïda l’any 1998
per un grup de professionals catalans units pel desig de promoure
el desenvolupament humà, posant
especial èmfasi en la protecció de
la infància i la joventut, i en la promoció de la dona.
El seu àmbit és autonòmic i desenvolupa la seva actuació en diversos
països europeus; en l’àmbit de la
Cooperació Internacional, treballa
en alguns països d’Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia que, per diferents circumstàncies, no han pogut encara
arribar al mínim desenvolupament
que la dignitat dels seus habitants
mereix.
L’equip humà està format per un
Patronat, que és l’òrgan de govern de la Fundació; un petit equip
de professionals que gestionen
l’entitat; grups promotors voluntaris de cadascun dels projectes;
professionals de diferents àmbits
que aporten la seva experiència de
forma voluntària; i un nombre, cada
vegada més gran, de persones que

confien en la seva tasca, i que, amb
les seves aportacions grans i petites, fan possible els projectes que
realitza.
Amb aquest petit resum volem donar a conèixer els projectes duts a
terme aquest any, la manera com
ens financem i la distribució dels
recursos, en funció del tipus de
projectes i àrees geogràfiques on
hem pogut arribar.

Patronat
Presidenta:
M.Julia Prats
Vicepresidenta:
Pilar Roca
Secretària:
Concepció Patxot
Vocals:
Maria José García, Fernando
Gracia, Purificación Lodroño,
Mercedes Pastor, Ignacio Sala

Costa d’Ivori

R. D. Congo

ESCOLES ETIMOÉ I MAKORÉ: dotació
d'infraestructura i escolarització
a 2.000 nens i joves.
ESCOLA YARANI: beques per a estudis
de capacitació professional
en hostaleria i turisme.
Inversió en projectes des de l'inici:
519.541,62 euros

ESCOLES LIZIBA I BOZINDO: accés a
l'ensenyament a nens sense recursos.
HOSPITAL Monkole: atenció sanitària en cinc
demarcacions de salut a Kinshasa i Escola
Universitària d'Infermeria.
DONA I DDHH: sensibilització i iniciatives
relacionades amb els Drets Humans
en l'àmbit universitari
Inversió des de l'inici:
309.250,82 euros

Projecte
MOU
FITXA!
Voluntaris prestant servei

Índia

Bolívia

INTERNAT EL CARMEN, de la
comunitat de Germanes Teresianes
d’El Plato, que escolaritza joves que
viuen en poblacions disperses
amb dificultat d’accés
a l’educació.
Inversió en projectes
des de l'inici:
152.483,22 euros

Kenya

CENTRE DE CAPACITACIÓ KAMALINI,
desenvolupament professional de dones
que no han tingut l'oportunitat de rebre
l'educació elemental, amb la finalitat
que accedeixin a un lloc de treball o
emprenguin un petit negoci.
Inversió des de l’inici:
1.033.041,52 euros

PROGRAMA CHEP: assistència sanitària per
4.200 nens i 1.800 pares durant 10 anys,
mitjançant un sistema de seguretat social.
KIMLEA TRAINING CENTRE: capacitació
professional de dones sense recursos
potenciant la seva seguretat alimentària.
KIBONDENI COLLEGE: capacitació
de dones en hostaleria
Inversió des de l'inici:
224.382,88 euros

en centres socials,
en activitats amb gent jove,
en projectes europeus,
voluntaris professionals.
Total: 358 voluntaris

Sud-àfrica
WESTWOLD SCHOOL:
Capacitació de dones d'entorns
desfavorits per aconseguir una
ocupació en el sector hostaleria.
Inversió des de l'inici:
77.748,30 euros
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