CHILDREN OF AFRICA
 QUI SOM
Children of Africa és una entitat sense ànim de lucre, amb
seu social al carrer Narcís Soler 17 de Figueres (Girona) amb
NIF. G65282246. Fundada al 2010, inscrita en el Registre
d’Entitats de Figueres amb el número 203 i en el Registre
d’Entitats de la Generalitat amb el número 41389. Membres
de la Coordinadora d’ONGs de la província de Girona i
inscrits a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament des de 2015.
Al 2016 es va obrir la primera i única delegació de
l’Associació a Barañain (Navarra), on està inscrita al Registre
Municipal d’Associacions de Barañain amb el número 63.
 QUÈ FEM
Children of Africa centra el seu camp d’actuació en la infància i la joventut, ja que és el sector de la
població més desfavorit i perquè creiem fermament en el paper principal que juga l’educació en el
desenvolupament de qualsevol comunitat mundial. També posem molt d’èmfasi en la salut, la
igualtat de gènere, la discapacitat, la sensibilització i la formació professional, així com en la millora
de l’economia i l’autonomia.
En el sector educatiu, Children of Africa dóna suport a la construcció, ampliació i equipament
d’escoles, biblioteques i cases d’acollida, a beques escolars i a seminaris de sensibilització.
En el campo de la salut, ofereix ajuda amb la construcció, millora i equipament de centres mèdics,
ofereix campaments mèdics gratuïts, connexió d’aigua corrent, perforació de pous, projectes de
prevenció de la SIDA i l’embaràs prematur, així com seminaris sobre primers auxilis, epilèpsia i
maternitat.

Pel que fa a l’economia, autonomia i la igualtat de gènere, Children of Africa està actualment
donant suport a la gestió, capitalització i màrqueting de 4 grups de dones emprenedores, a projectes
d’agricultura i creació de llocs de treball.
En l’àmbit de la discapacitat s’ofereix ajuda a aquelles persones que, per les seves capacitats físiques
o psíquiques, tenen major dificultat d’adaptació a la vida normalitzada de les zones rurals. Per
aquest motiu, es procura que, a través de diverses eines i iniciatives, es pugui facilitar l’accés
d’aquestes persones al món laboral o, simplement, facilitar el seu moviment en les tasques
quotidianes i la seva inclusió en la comunitat.
Per últim, l’associació també considera de vital importància la sensibilització en els nostres propis
països i, per això ofereix tallers sobre cooperació responsable en molts centres educatius.
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