2020: Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal

L’objectiu de l'Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal és treballar i contribuir, d'alguna manera, a
millorar la qualitat de l'execució de projectes en aquella zona. En aquest sentit, l’Associació Pel
Desenvolupament del Riu Senegal treballa:
‐per la integració i inclusió social,
‐per fomentar l’intercanvi cultural dels seus membres en el país d’acollida (Catalunya),
‐per a la promoció del benestar social i el desenvolupament endogen i sostenible de la comunitat, a la terra
d'origen, a través de la utilització eficaç de la solidaritat i la cooperació internacional.
El col∙lectiu que constitueix l'Associació pel desenvolupament del riu Senegal és un conjunt de
persones sensibilitzades i coneixedores de la realitat del departament de Podor que, conjuntament amb la
visió de les comunitats de la zona, elaborem projectes i accions de codesenvolupament al territori. Això és
possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Girona, que ha permès
dur a terme projectes relacionats amb la salut, l’educació i el desenvolupament econòmic.
Pel que fa a l’Ajuntament de Girona, aquest any 2020 ens ha donat finançament per realitzar un
projecte de microcrèdit rotatiu per a dones. A través d’aquest projecte de microcrèdit rotatiu hem volgut
donar resposta a les motivacions i les demandes de les dones que hi participen, augmentant així els factors
objectius que faciliten el procés d’adquisició d’apoderament de les dones, tant a nivell individual com
col∙lectiu. Aquest apoderament els ajuda a ser visibles i satisfer les seves necessitats específiques.

D’altres objectius específics:
‐ Incrementar la capacitat de les 120 dones membres i de les seves famílies per generar ingressos
suplementaris.
‐ Augmentar els ingressos de les dones mitjançant activitats generadores d’ingressos finançades amb el
sistema de crèdit rotatiu.
‐ Reforçar les capacitats de les dones en la gestió d’activitats generadores d’ingressos.
‐ Oferir les oportunitats de reforç de capacitats a 120 dones perquè puguin iniciar i gestionar activitats
econòmiques i ocupar càrrecs de decisió dins les organitzacions comunitàries de Bases OCB.
‐ Augmentar les oportunitats econòmiques de la població rural femenina a través del suport i
desenvolupament de microcrèdits rotatius, eficients i de fàcil accés.
‐ Augmentar les oportunitats d’accés al crèdit a 120 dones.
‐ Impulsar els drets econòmics de les dones centrats en el seu apoderament i autonomia econòmica.
‐ Promoure els drets fonamentals de les dones a través d’un crèdit rotatiu.
‐ Promoure l'accés al crèdit rotatiu per a tothom.
‐ Promoure la durabilitat de les activitats generadores d’ingressos .
‐ Reduir el nombre de famílies vulnerables
‐ Impulsar l’apoderament polític de les dones per a augmentar‐ne la capacitat
d’exigir el seus drets i per combatre’n l’exclusió tant a nivell local com global.

RESULTATS OBTINGUTS
>> 90 dones van una formació en emprenedoria
>>90 dones van rebre una formació en gestió tècnica i financera
>>50 dones han rebut crèdit en aquesta primera rotació
Aquesta primera rotació de préstecs va permetre a 50 dones tenir un préstec amortitzable en 6 mesos. El
reemborsament previst per al 10 d’abril de 2021 permetrà a altres 50 dones beneficiar‐se d’un préstec.
Després de cada 6 mesos, altres dones podrán optar a rebre el seus préstecs

