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PROJECTE: CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA

Anys: 2002 / 2003 / 2004 / 2005
Import total del projecte: 162.732,87€

Construcció d’un centre d’acollida i formació per a infants i joves de la regió de
Niombató, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva) on no hi ha
escola de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari per assistir a la que hi
ha a Toubacouta, que és de l’Estat.

Objectius del projecte:
Organització d’un centre educatiu i residencial per a noies i nois amb les funcions:

A. Durant el període escolar: residència per a noies i nois que necessiten
desplaçar-se des del seu poble per assistir al centre de formació secundària de
Toubacouta, i no poden residir amb les famílies de la població.
B. Durant el període d’inactivitat escolar: centre d’organització d’activitats
educatives de base per a nens i joves, com colònies, escoles i tallers d’estiu,
sessions culturals i trobades.

Beneficiaris:
 Els joves estudiants dels pobles de la regió de Niombató que durant l’any

hauran de estar allotjats.
 Els joves i nens que prendran part en les activitats organitzades en el centre

durant els períodes extra-escolars. Aquests seran preferentment de la zona
del Niombató, però també d’altres indrets del país.

 A més, es podran beneficiar del Centre moltes entitats que organitzen
cursets de formació per a joves; per exemple: alfabetitzadors, monitors de
“comunitats educatives de base”.

 El mateixos joves voluntaris seran també beneficiaris, en el sentit que seran
les primeres persones a les quals es dirigirà l’ajut i l’activitat formativa i de
promoció del Centre.

El Centre també beneficiarà la població de Toubacouta, atès que ha de ser un lloc
d’irradiació d’activitat cultural i de promoció de la persona i al centres escolars de la
població, que veuran incrementar el seu nombre d’alumnes.


