Ecodesarrollo Gaia ONG

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 .

MEMORIA

ACTIVIDADES

2015
ECODESARROLLO GAIA ONGD

1

A CORUÑA ENERO 2016

Ecodesarrollo Gaia ONG

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 .

INDICE
Gaia durante o 2015
Introducción
Un pouco de historia
-

En Galicia

-

Cooperación ao desenvolvemento

Os proxectos levados a cabo e os seus resultados
-

Acollida, información inicial e asesoramento en axudas sociais

-

Formación de persoas adultas

-

Atención socioalimentaria

-

Atención á mulleres: prevención da violencia de xénero

-

Sensibilización

Cooperación o desenvolvemento
-

-

Escola Coruña:
o

“Escola infantil

o

“aprender para a vida”

o

“coruña cura”:
Recollida de datos do sistema de saúde local



Educación sanitaria



Atención primaria



Dispensario de enfermería

Casa dos oficios:
o

-



Atención a mulleres e homes para a súa formación.

Casa do mar:
o

Mulleres comercializadoras de peixe, Mulleres Saladoras e
Confraría de pescadores.

-

Outros Proxectos de colaboración en Senegal

2

Ecodesarrollo Gaia ONG

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 .

Gaia durante o 2015
Introducción
Ecodesarrollo Gaia é una ONG con sede en A Coruña . O traballo que
leva a cabo é mais unha cuestión de sentido da honestidade e
responsabilidade por parte de quen pode dicir que ten a sorte de non sufrir de
maneira tan fera os desequilibrios socioeconómicos do momento que nos toca
vivir, a pretensión única que se plantexa é a de seguir cara adiante buscando
maneiras de financiar e facer funcionar o proxecto co que traballamos.
Neste últimos anos, como moitas outras entidades, Ecodesarrollo Gaia
ONG viuse obrigada a buscar formas alternativas e variadas de financiación,
xa que as tradicionais coas que contábamos, básicamente axudas públicas,
cada vez víanse mais reducidas. Por iso, comenzamos a traballar en serio na
idea de contar con persoas sociase/ou colaboradoras privadas.
E, o mais importante, tamén nos vimos na obriga de reducir e/ou
concentrar as actividades que levábamos a cabo ata entón. Algo que foi,
para nos como entidade, unha transición que chegaba á súa culminación e
que comezara xa no ano 2010.

Un pouco de historia
Así, dende comezos deste ano, Ecodesarrollo Gaia ONG centrou o seu
traballo nos siguientes proxectos:
-

En Galicia


Acollida e información inicial.



Asesoramento en axudas sociais.



Alfabetización de persoas adultas en español.



Iniciación á lingua e cultura galega para persoas adultas.
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Apoio formativo para a ESA.



Apoio escolar a infancia e adolescencia.



Actividades

lúdico-educativas

para

a

infancia

e

adolescencia.


Atención socioalimentaria a mulleres monoimarentáis.



Atención as mulleres para a prevención da violencia de
xénero

-

Cooperación ao desenvolvemento:


Escola Coruña en Yoff thongor Escola infantil



Aula rapazas xoves “aprender para a vida”



-Coruñas Cura Proxecto médico farmacéurico-sanitario



Casa dos oficios, yoff



Casa do mar, yoff
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cooperar

Os proxectos levados a cabo e os seus resultados.
Acollida, información inicial e asesoramento en axudas sociais.
A acollida comeza no preciso instante no que unha persoa entra por
primeira vez no local de Ecodesarrollo Gaia ONG.
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Comezamos informando a cerca de traballo que levamos a cabo na
nosa entidade, onde poden atopar entidades que levan a cabo actividades
complementarias ou aquelas que teñen servizos cos que Ecodesarrollo Gaia
ONG xa non conta.
Tamén nos seguramos de informar a cerca da importancia de contar
con empadronamento na cidade e/ou contar co padrón actualizado pola
importancia que isto supón, xa que é necesario para a realización de trámites
indispensables para a súa integración socioeconómica.
En canto a aquelas persoas que xa están inscritas no padrón, como xa
comentamos, trabállase moito o feito de que este esté actualizado e se refira
á vivenda na que realmente están a vivir xa que, en moitos casos isto non é así
e danse pérdidas de correo importantes ou demora en certas xestións por non
coincidir as dirección.
Aínda así, os trámites habituais que se levan a cabo son os seguintes:
-

Solicitude de volante de empadronamento individual.

-

Solicitude de volante de empadronamento colectivo.

-

Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes.

-

Solicitude de baixas no padrón municipal de habitantes.

-

Renovación bianual no padrón municipal de habitantes.
-

PADRÓNS

Solicitude
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para

informe

social (necesario para a regulación
da situación no país por Permiso de
Residencia

INFORM
ACIÓNS
A CERCA
DO
PADRÓN
54%

ALTAS
NO
PADRÓN
14%
CAMBIO
S
DOMICIL
IARIOS
32%

por

Circunstancias

Excepcionais por Motivo de Arraigo
Social)
-

Solicitude

municipais.

de

axudas
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Outro aspecto importante do que informamos ás persoas usuarias é a
cerca do trámite para a inscripción no Sistema Público de Saúde e a
obtención da Tarxeta Sanitaria.
Consideramos de vital importancia o acceso a este servizo xa que
ademais da atención correspondente tamén poden acceder a unha serie de
información relacionadas con hábitos saudables aos cales, de outra maneira,
sería moito mais complicado que tiveran acceso.
Este aspecto, a partir de finais do ano pasado cobrou gran importancia,
xa que, a situación das persoas inmigrantes con respecto á atención sanitaria
gratuita precarizouse dunha maneira absoluta. Así, o noso traballo centrouse
en informar ás persoas inmigrantes a cerca dos cambios tan importantes que
sufriría a súa situación sanitaria, sobre todo no caso das persoas sin papeis, as
cales dende finais deste ano
deben acollerse ao Programa
Galego de Protección Social
de Saúde Pública.

TARXETA SANITARIA
TRAMITACIÓN DA TARXETA SANITARIA (ANTES DA
ENTRADA EN VIGOR DO PROGRAMA GALEGO DE
PROTECIÓN SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA)
18%

Por iso, a actividade
fundamental que levamos a
cabo

neste

caso

é

82%

a

información, asesoramento e/ou tramitación en canto aos formularios
necesarios para a obtención da tarxeta sanitaria e a súa posterior entrega no
centro de saúde ou administración correspondente.
Como entidade de acción social servimos de canle entre as persoas
usuarias e a Administración. En non poucas ocasións levamos a cabo
acompañamentos médicos, que resultan necesarios no caso de aquelas
persoas que acaban de chegar ao noso país ou que ainda non controlan o
idioma español e necesitan de alguén que sirva de intérprete ou que
acompañe en ámbitos nos que se poden con certa confusión.
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Formación de persoas adultas.
Durante este ano 2015, as actividades de formación de persoas adultas
centráronse, case completamente na alfabetización en español de persoas
adultas, contando a finais deste ano, durante dous meses, cun pequeño curso
de iniciación á lingua e cultura galega, o cal tivo un éxito considerable.
Entendemos as clases de alfabetización como unha ferramenta básica
para a adaptación e a integración equilibrada e positiva d@s extranxeir@s no
noso país. O que pretendemos é que o alumnado adquira e/ou consolide os
coñecementos

e

desenvolva

habilidades,

técnicas

e

estratexias

de

aprendizaxe que se baseen no “aprender a aprender” e na capacidade de
transferencia, é dicir, saber aplicar o aprendido a situacións diferentes da súas
vida diaria.
As clases que se levaron a cabo durante este ano foron as seguintes:
-

Alfabetización en español.

-

Español para mulleres marroquís.

-

Español
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para

inmigrantes en xeral.
O

índice

de

participación nas clases de
español é moi elevado e
variado, contamos con 61
alumnas e alumnos de 13
nacionalidades,
debemos

por

ALUMNADO POR
NACIONALIDADE
20
15
10
5
0

iso

seleccionar

materias especializadas, á vez que incorporamos materiais de elaboración
propia.
Desta

maneira

procuramos

que

teñan unha

atención

o mais

personalizada posible, asignando ao menor número de alumnado un/unha
profesor/a que leve a cabo o seguemento dos progresos do grupo co fin de
ser evaluado e dirixido pola persoa coordinadora da actividade, responsable
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da distribución e organización do material segundo as características propias
do alumnado.
Parécenos importante mencionar que, todas as persoas que participan
na actividade adoitan ser persoas xóvenes, nalgunhos casos, son persoas que
nos seus países de orixe contaban con algún estudo. Tamén ten unha
importancia considerable o interese, cada vez mais crecente, das mulleres
inmigrantes por aproveitar as oportunidades que lle brinda a sociedade de
acollida e os seus axentes. As mulleres inmigrantes déronse conta de que, o
feito de acudir a unha clase para o idioma español e relacionarse con outras
persoas fora do seu ámbito

ALUMNADO POR IDADE E
POR SEXO

doméstico, é un paso mais
cara

a

independencia

20

emocional e socioeconómica,

15

así como para alonxarse o

10

máximo posible e cada vez

5

mais

0
DE 18 A DE 24 A DE 30 A DE 36 A DE 42 EN
23 ANOS 29 ANOS 35 ANOS 41 ANOS DIANTE
MULLERES

da

situación

de

desigualdade con respecto
ao home.

HOMES

Infacia e xuventude “GaiaXoven”.
Cada vez mais, a infancia e xuventude cobra unha importancia
decisiva no futuro da nosa sociedade. Cos tempos que estamos a vivir, as
xeracións que agora mesmos e están formando, cando cheguen á idade
adulta terán por diante unha sociedade ben distinta e consideramos como
responsabilidade das persoas que agora mesmo estamos implicadas na sua
formación, o facer o posible para concienciar a este alumnado da
importancia de contar cunhas bases sólidas en canto á súa educación e á sua
personalidade.
Somos moi conscientes, ademais, da problemática específica que
soporta esta infancia e xuventude cando chega ao noso país, así como de
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que a adaptación das novas xeracións e a súa mellor formación e estatus
socioeconómico é un dos motivos de mais peso na decisión migratoria das
familias.
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Dende

Ecodesarrollo Gaia

ONG desenvolvemos

unha

serie

de

actividades relacionadas con este obxectivo, co reforzamento dos lazos de
pertenencia tanto a este país como ao país de orixe e sen renunciar nunca á
crítica cultural á luz da Paz-Non Violencia, os Dereitos Humáns, o Xénero e
igualdade:

empoderamento

e

prevención

da

violencia

de

xénero;

Sostenibilidade Ambiental.
Durante este ano 2015 traballamos con sesenta rapazas e rapaces,
cuarenta

e

cinco de

primaria

e

quince

de

secundaria,

nacionalidades e dende os cinco ata os dezaseis anos.

de

varias
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As actividades dispoñémolas de maneira cronolóxica ademais de por
idade e por curso. Durante o curso escolar, de outubro a xuño, levamos a
cabo actividades de apoio escolar nas que participan, por un lado, alumnado
de primaria, o cal conta con actividades de luns a xoves e en horario de 4:30
h. a 6:00 h. da tarde. Con este alumnado trabállase en gran grupo na mesma
aula, pretendendo facer un apoio
escolar que lles transmita amizade,
compañerismo e sentimentos positivos
en canto ao traballo en grupo. A nosa
intención

é

que

o

alumnado

ALUMNADO POR
DE 13 A
16 IDADES
AÑOS
DE 22%
9A
12
AÑOS
42%

de

primaria sente unas bases sólidas en
canto ós contidos curriculares porque,
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DE 5 A
8 AÑOS
36%

ademais, tamén o faga en canto á valoración positiva do estudo, de
aprender e de formarse.

ALUMNADO POR
NACIONALIDADE
10
8
6
4
2
0

Ao chegar o verán, o que
levamos

a

cabo

foi

unha

conxugación de actividades de
reforzo

escolar

dos

contidos

impartidos durante o curso e
ALXERIA
BOLIVIA
CAVO VERDE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
HONDURAS
MARROCOS
PAQUISTÁN
PARAGUAY
PERÚ
REP.DOM.
SENEGAL
URUGUAY
VENEZUELA

actividades
dos

lúdico-educativas

contidos

transversais

anteriormente expostos, como a
cuestión

de

xénero

e

a

coeducación, a educación ambiental, a educación para a paz, o respeto aos
animais e a apredizaxe cooperativa, a cal estivo presente en todas as
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actividades realizadas. Mais, por cuestión de persoal e medio, debimos recudir
tanto o número de alumnado participante como a idade, tomando a decisión
de adicar as actividades solamente a alumnado de primaria e cunha
inscripción limitada a 30 rapazas e rapaces.
O que perseguimos con estas actividades e centrándonos en primaria é
o continuar o traballo que comezamos durante o curso escolar, é dicir,
implicarnos no afianzamento das bases de formación dende idades temperás,
así como crear unha conciencia de pertenencia á sociedade como un todo,
sin diferencias por culturas, razas, relixións nin ideoloxías. Que a infancia e
xuventude se sepa parte dun mundo que é de tod@s e para tod@s e que por
iso o deben respetar.

ATENCIÓN SOCIOALIMENTARIA POR
NACIONALIDADES

Atención
80

Unha vez mais,

60

neste aspecto cobra

40

Otros

Venezuela

Uruguay

Senegal

Rep.Dom.

Perú

Nixeria

Marrocos

Ecuador

Cuba

Colombia

que estamos a pasar.

Brasil

socioeconómica pola

11

0
Bolivia

situación

20
Arxentina

especial importancia a

Alxeria

socioalimentaria

Durante este ano, o nivel de solicitudes de atención socioalimentaria
incrementouse nun 20 % con respecto a anos anteriores, sobre todo no que se
refire a familias con menores en idade escolar e tendo en conta que os
requisitos solicitados para beneficiarse do servizo, como veremos mais adiante,
se volveron mais estritos e específicos, co que tamén conseguimos evadir o
posible fraude á hora de solicitar axuda alimentaria.
Entendemos o servizo de atención sociosalimentaria non solo como un
reparto de alimentos sen mais, se non como un apoio e un paliativo nas
carencias alimentarias que poidan xurdir nas familias que acoden a este
servizo.
Co obxectivo de optimizar o funcionamento, a finais do ano 2011,
decidiuse solicitar unha documentación mais específica que nos clarificara un
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pouco mellor a situación

ATENCIÓN SOCIOALIMENTARIA POR
LACTANTES
EDADES
(DE 0 A 2
AÑOS)
4%
NIÑ@S (DE
2 A 12
AÑOS)
8%

socioeconómica
persoas

das

solicitantes,

tendo en conta factores
como

a

membros

número
da

de

unidade

familiar,
a
situación
JÓVENES
Y
socioeconómica,
a
ADULT@
situación laboral e as
S (MAS
DE 12
persoas a cargo na
AÑOS)
88% iso, a documentación que se solicita a cada familia ou
familia. Para
individualidade é a seguinte:
-

Volante de empadroamento colectivo da Coruña.

-

Documento de identidade.

-

Se están en paro, o Certificado de Desemprego (as persoas maiores de
18 anos).

-

Certificados sobre prestación económicas (as persoas maiores de 18
anos) do INEM, da Seguridade Social e da Conselleria de Traballo.
Para levar a cabo este servizo contamos coa aportación de alimentos

por parte do Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña e cos alimentos do

Plan de “Axuda CE” ás Persoas mais Necesitadas, levado a cabo pola Unión
Europea, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e o
Fondo Español de Garantía Agraria. Así como, dende mediados deste ano,
con doazóns semanais de peixe fresco, resultado dunha iniciativa dos Servizos
Sociais do Concello e a Lonxa da Coruña.
Como xa espuxemos, este servizo é cada vez mais demandado e ao
longo do 2015 atendemos a 421 familias que contan con recursos reducidos,
de maneira semanal suministrando alimentos de primeira necesidade como a
leite (tanto UHT como en po para lactantes), cereais infantís, potiños, arroz,
pasta, zume, fariña, legumes, aceite, galletas, etc.
Debemos dicir que consideramos este servizo moi importante para a
nosa entidade, ademais de moi demandado, xa que non solo facemos o
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simple reparto, tamén intentamos aconsellar a cerca dunha alimentación o
mais equilibrada e económica posible.

FAMILIAS MONOMARENTAIS POR
NACIONALIDADE

OUTROS

VENEZUELA

URUGUAY

SENEGAL

REP.DOM.

PERÚ

PARAGUAY

MEXICO

MARROCOS

HONDURAS

de

ECUADOR

violencia

CUBA

prevención

BRASIL

mulleres:

COLOMBIA

á

BOLIVIA

Atención

30
25
20
15
10
5
0

da
xénero.

Como entidade de atención ás persoas inmigrantes sempre tivemos moi
presente a cuestión de xénero,

e moi especialmente a información e a

prevención da violencia de xénero. Neste senso informamos non so a mulleres
senon tamen a homes . Traballamos con moita intensidade cara a
sensibilización e prevención .
Outro aspecto é o de poñer en contacto directo as mulleres que se sospeita
pòden estar a sufrir violencia cos servicios sociar de refe rencia para que fagan
un seguimento.
Neste punto, chegamos á conclusión de que o sector da poboación
inmigrante feminina que tamén ten una grande vulnerabilidade era era o das
nais cabeza de familia monomarental. Por elo

puxemos en marcha

un

proxecto específico para familias monmarentais, dando unha serie de servizos
de atención persoal, na que contan con unha persoa á que acudir en casos
de solicitude de información a cerca de axudas sociais, servizos específicos de
atención á mulleres como o CIM ou o Centro de Orientación Familiar,
escolarización de fillas e fillos ou búsqueda de garderías, así como cuestións de
carácter persoal que, en moitas ocasións, por falta de tecido social acaban
compartindo coa persoa coordinadora do proxecto.
Así, chegamos a contar na base de datos de familias monomarentais
neste ano 2015 con 156 familias cunha media de 2-3 fillas/os por familia e con
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unha frecuencia de asistencia a esta actividade de unha ou duas veces por
semana, atendendo, de media cerca de 35 familias de luns a venres.
O que pretendemos con esta actividade é que as mulleres que se
atopan

solas

nesta

comunidade

conten

con

un

punto

de

apoio

socioemocional para levar a diante a situación de manter unha familia nas
mellores condicións posibles.

Sensibilización.
Consideramos o traballo de sensibilización moi necesario para que a
sociedade poida poñerse en marcha, cambiar as suas costumes e comezar a
reaccionar para construir un mundo mais equitativo. É, por tanto, un elemento
transversal das actividades da nosa entidade e tradúcese no intenso traballo
diario e nas diferentes pequeñas campañas de sensibilización que levamos a
cabo.
O noso traballo centrase en capacitar ás persoas para desenvolver
actitudes e capacidades e adquirir os coñecementos que lles permitan tomar
as decisión fundamentais para o beneficio de todo o planeta, no sentido mais
amplo da palabra, neste momento e en momentos futuros.
O discurso que desenvolvemos xira arredor de catro conceptos claves:
-

Loita contra a pobreza.

-

Equidade de xénero, empoderamento: prevención da violencia

-

Orientación laboral
-

FAMILIAS
MONOMARENTAIS…
DE 18 A 25 ANOS
14%
27% 20%

DE 26 A 30 ANOS

2%
23% 14%

Sostenibilidade ambiental.
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Charlas sensibilización contra da violencia de xénero

Pois ben, estas ideas derívanse en varios talleres con distinto público
obxectivo. Por un lado traballamos coa infancia e xuventude inmigrante a
través de talleres de manualidades con reciclaxe, a través dos cales e con
materiais de apoio gráficos e dixitais, introducimos a interrelación do consumo
cos conceptos claves a tratar. E, por outro lado e dunha maneira mais
profunda, mediante os módulos transversais de Respeto e coidado do Medio

Ambiente

que levamos a cabo dentros dos itineraios formativos da Rede

Coruña Emprega, en convenio co Centro Municipal de Emprego da Coruña.
Neste caso, o tratamento é mais teórico, con explicacións que reflexan dunha
maneira moi clarificadora como todo está concentado dunha forma ou outra
e que, sen dúbida, o respeto polo medio no que coexistimos tamén é o
respeto pola equidade dos pobos, a igualdade de xénero e a paz.
Non podemos olvidar as campañas de información e sensibilización que
levamos a cabo dúas veces ao ano, durante un mes no verán, dentro da Feira

dos Continentes e durante un mes no inverno, dentro da Feira de Nadal,
organizadas na cidade da Coruña, nas cales contamos cun posto no que
facilitamos información a cerca das actividades que levamos a cabo e
cuestión relacionadas co mesmo.
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Stand de la ONGD Ecodesasrrollo Gaia en ferias

Cooperación o desenvolvemento

16

Mantemento

Salón Escuela Coruña en Senegal

kaddy

Salón aire libre Escuela Coruña
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Dende que comezamos a plantexarnos o noso traballo en canto a
cooperación sempre tivemos moi claro que sería en Senegal. Levamos a cabo
as nosas actividades en Yoff-Tnghor, unha comunidade que se adica á pesca,
situada a pucos kilómetros de Dakar. Así, nesta comunidade temos en marcha
varios proxectos:
1) Escola Coruña: “Escola infantil, “aprender para a vida” , “coruña

cura”.
2) Casa dos oficios:

Atención a mulleres e homes para a súa

formación.
3) Casa do mar: Mulleres comercializadoras de peixe, Mulleres
Saladoras e Confraría de pescadores.
“Na escola Coruña” Aténdense as necesidades socioecucativas de 120
nenas e nenos de infantil da localidade. Coas actividades que levamos a
cabo, sen facer distncións de xénero á hora de aprender sobre dereitos e
responsabilidades, sempre pretendimos fomentar o empoderamento das
nenas e mulleres. Por iso, ademais de transmitirles os coñecementos
correspondentes á formación de alumnado de infantil, comezamos xa a
romper cos estereotipos de xénero dunha maneira sutil pero constante.

Comedor
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“Na Aula aprender para a vida”, dende a apertura da Escola Coruña
tamén nos propuxemos poner en marcha un grupo de traballo con mulleres
adultas senegalesas, Así, mais alá da mera participación das mulleres en
condicións de igualdade, este proxecto contempla o enfoque de xénero ao
buscar políticas de cambio para superar esa relación de subordinación
detectada nos roles home-muller.
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Xabón e outros materiáis elaborado nos cursos de “Aprender para a Vida”

Tintado de roupa elaborado nos cursos “Aprender para a Vida”
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Tamén trátase de facer fincapé na incoproración de homes nestas
aulas, cousa que é dificultosa dados os roles afincados na sociedade
senegales.
Ao fio desto, démenos conta que contábamos con un grupo bastante
nutrido de mulleres que non estaban alfabetizadas, polas circunstancias
socioculturais nas que foron criadas e educadas xa que, na súa gran mayoría,
por ser desescolarizadas prematuramente non contaban coa formación
mínima en lectoescritura e cálculo, polo que tamén puxemos e marcha unas
clases de alfabetización de mulleres adultas que conta con 65 participantes.
Algo do que esta entidade está moi orgullosa é o proxecto “Aprender
para la Vida”, no que participaron 65 rapazas entre os 15 e os 18 anos, e para
as cales se ampliou a oferta formativa xa que, ainda que se manteñen as
clases

de

artesanía

transformación

de

local,
cereais,

selección de sementes, cociñarepostería,
de

hixiene, así como as

matemáticas,

francés,

xeografía e cultura xeral. Durante
estes últimos meses tamén se
fixeron talleres de hixiene e saúde
e

tratado

textil

(tintado

de

roupa)….
O proyecto. Coruña Cura, nas instalación da Escola Coruña levase a
cabo o proxecto “Coruña Cura”, no que participan médicas/os de
España de maneira voluntaria e no tempo que dura o proxecto levan a
cabo actividades de atención médica e sociosanitaria, a sí como de
información relacionada con hábitos saudables de alimentación,
hixiene e relación persoais. Un proxecto que resulta de vital importancia
tanto para o persoal que traballa na Escola Coruña como para o
alumnado e as suas familias e, en definitiva, para toda a Comunidade.
O proxecto, realízase dende, intenta dar resposta sólida as carencias en
materia sanitaria na zona de Tonghor.
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Dito programa médico ten tres piares fundamentais: a atención primaria
gratuita para os habitantes sin recursos da localidade,

unhas xornadas de

charlas de educación para a saúde e promoción da mesma para líderes e
lideresas locáis e profesoras e a recollida de datos sobre e sistema de saude
local.
O

programa

integrano médicas e
médicos;
farmacéuticas

e

farmacéuticos

ATS

da

que

Coruña,

atenden,

consultan

e medican a

máis

de 2.000 persoas en
cada

edición

do

proxecto.
O

proyecto,

ten unha duración que vai de 20 a 30 días e, ten como poboación diana a
pacientes de entre 0 e 81 años de Yoff-Thongor.

-

Recollida de datos do sistema de saúde local.

O

sistema de saúde local,

infradotados de persoal

así

coma uns hospitais en estado
precario.
O

sistema

estructurase
“postos

en

de

dependen

sanitario
pequenos

saude”

dun

centro

que
de

especialidades que, depende
dun

hospital

de

referencia

basease unha rede de centros de Saúde
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situado en Dakar.

A atención
sanitaria non é
gratuita, o que
supón

a

imposibilidade
de que moitas
familias

non

teñan

una
atención

sanitaria.

-

Educación sanitaria.

Un dos obxectivos fundamentais do programa o constituían as charlas de
educación en saúde para a promoción da mesma.
A existencia de enfermidades
transmisibles

e

a

súa

relativa

facilidade para previlas, supón
que

mediante

a

educación

sanitaria, o número de persoas
enfermas poidan reducirse con
brevidade.
Pretendemos

facer

ver

ás

persoas

asistentes os diferentes

medios

de

enfermidades
como

a

transmisión
tan

de

prevalentes

tuberculose

ou

o

paludismo, polo que coñecendo isto se leven a cabo medidas de necesarias,
como pode ser o feito de lavarse as mans ou o uso de mosquiteiras.
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Outro dos temas a tratar foi o de a saúde
explicamos o

sexual-reproductiva, onde

aparato xenital e o ciclo menstrual, así como os diferentes

métodos anticonceptivos que existen e teñen
o seu alcance.
A tarefa é difícil, pola escasa educación
en saúde que posúe a poboación, polo que
acontece

que

posúan

una

conduta

de

sospeira hacia ditas exposicións.
No

proxecto

de

educación

tamén

realízanse charlas para as profesoras e o
persoal da Escola sobre hixiene

infantil e

persoal, tamém de temas de alimentación e,
para as adolescentes sobor temas específicos
da pubertade

e a saúde específica das

mujeres.
22

-

Atención primaria.

A atención primaria que se
realiza na localidade, tambén
posúe tres vertientes.
Por un lado, o tratamento
das enfermidades comúns da zona, como son as infeccións por Ascaris, o
paludismo, a tuberculose e a diarrea.
Por outra banda, o tratamento de enfermidades crónicas, onde as máis
comúns son a hipertensión arterial, úlcera péptica e a artrosis.
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gineco-obstetrica, trata na maioría de ocasións:

Dismenorrea, prurito vaginal, esterilidad/infertilidad, metrorragia, amenorreas,
coitalgia e así coma todo o relacionado coa planificación familiar.
-

Dispensario de enfermería

Púxose en

marcha o dispensario de enfermería para a atención de

rapazas e rapaces da rúa e da

localidade en xeral. Dito dispensario da

resposta á atención de pequena feridas que co tempo e o mal tratamento
hixiénico poderían chegar a ser graves.
Tamen iste dispensario

sirve para atender as curas que se precisan e

quedan pendentes despois de que os médicos regresen a Coruña.
Para elo facemos envíos de materiais básicos para curas a través de
persoas que viaxan a Senegal, ou os propias familias senegalesas que envían
contenedores e, levan gratuitamente os paquetes.
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maEncar
Dispensario

-

mame driarra encargada del dipensario

Casa dos Oficios.
O proxecto da Casa dos Oficios incardinase no proxecto global de

desenvolvemento local sostible con perspectiva de xénero que estamos a
desenvolver na comunidade. Da resposta a unha seria porblemática: a
obsolencia do sistema de aprendizaxe e transmisión dos oficios á poboación
xuvenil, mulleres e homes.
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Un dos eixos do proxecto xeral é a incorporación da xuventude á vida
laboral. Centenares de xóvenes, rapaces e rapazas ao finalizar os estudos
primarios e por carecer de recursos e ámbitos de formación, quedan fora do
mercado laboral e, consecuentemente, alonxadas e alonxados de calquera
posibilidade de conformar o seu proxecto personal de vida. As xóvenes son
integradas nas tarefas domésticas e algún xóvenes inician o aprendizaxe
dalgún oficiio como “aprendices” en talleres locais en condicións mais
próximas á explotación que á formación laboral, cous que nos queremos
variar.
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Casa dos oficios yoff

-

Casa do Mar.
Ecodesarrollo Gaia ONG desenvolveu nos últimos anos proxectos e

acción destinadas a apoiar ao sector pesqueiro e mellorar as suas
oportunidades no marco dun proxecto a longo prazo :”Pesca e Sostenibilidade
na comunidade de Yoff”.
No ano 2008-2009 comezouse a construir a Casa do Mar de Yoff, coa
que se aspira a cubrir necesidades como o contar cun centro de reunión e
control da actividade pesqueira, con suministro económico de xeo e unha
cámara frigorífica para o mantemento e almacenaxe de peixe, así como a
construcción dun galpón para o almacenaxe de ferramentas e a reparación e
mantemento de caiucos e artes de pesca.
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Ademais, dende mediados de 2011 ata este ano 2012 levouse a cabo
un proxecto de investigación dirixido polo Grupo de Investigación de Recursos
Mariños e Pesquería da Universidade da Coruña co apoio e colaboración da
ONG e da Fundación Biodiversidad, co obxectivo de caracterizar a situación
do sector pesqueiro en Yoff e establecer directrices de cara a un
desenvolvemento sostible da actividade pesqueira. O informe obtido con este
proxecto servirá para fixar as liñas de traballo que aguiarán os proxectos
desenvueltos por esta entidade no campo do sector pesqueiro.
No ano 2015 acadouse una partida de cartos para facer realidade a
finalización da Casa do Mar de Yoff.

25

Casa do mar en Yoff-Dakar

Outros Proxectos de colaboración en Senegal
Ademais, dende

2014 ata 2015 comezou

un

proxecto de

investigación sobre plantas medicináis levado a cabo coa colaboración da
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ONG e o departamento de Química da Universidade de Coruña- Campus
Ferrol, co obxectivo de caracterizar algunhas prantas para a súa utilización en
cosmética en medicina natural.
Así mesmo, viaxou unha persoas especializada en enerxías alternativas,
concretamente aproveitamento de enerxía solar, co fin de facer un
diagnóstico para ver a posibilidade de instalar panéis solares no edificio de
Escola Coruña.
Posteriormente veríase si se pode facer extensivo dito proxecto a os
outros dous edificios que ten a entidade na localidade de Yoff: a Casa do Mar
e a Casa dos oficios.
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