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NAFARROAKO GARAPEN LANKIDETZARAKO 2021EKO TOKIKO FUNTSA 
 

 
URTEKO DEIALDIAN HAUTATUTAKO PROIEKTUAK: 

 

 

Ur hornidura Turkana North-eko Riokomor komunitatearentzat; Kenia. 

GGKE: RODE fundazioa 

Aurrekontua: 30.000 euro. 

Ekarpena: 23.998 euro. 

Proiektuak honakoak barne-hartzen ditu: putzu bat zulatzea eta eskuzko ur-ponpa bat 

instalatzea bai eta herritarrentzako txorrotak eta abereentzako aska bat jartzea ere; 

ardura-batzorde bat sortzea eta 4 prestakuntza ikastaro egitea urari, osasunari eta 

putzuaren mantentze-lanei buruz; urari eta osasunari buruzko jardunaldiak 

herritarrentzat eta ingurumenari buruzko jardunaldiak. 

 

 

Emakumeen elkarte baten ekoizpen gaitasunak handitzea eta dibertsifikatzea 

hegazti-hazkuntza eta abeltzaintza sartuz. Maradi. Niger. 

GGKE: Infancia Sin Fronteras. 

Aurrekontua: 32.650 euro. 

Ekarpena: 23.954 euro. 

Proiektuak honakoak barne hartzen ditu: elkarteak dituen lursailen ondoan beste 

lursail batzuk erostea hesitzeko eta barazkiak landatzeko; 600 oilo eta 90 ahuntz 

erostea; hegaztien eta ahuntzen hazkuntzari, elikadurari eta abarri buruzko 

prestakuntza ematea emakumeei. Proiektuari esker, 15 emakume gehiago sartuko dira 

ekoizpen elkartean. 
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Mauritanian emakumeen mutilazioa gutxitzeko eta bertan behera uzteko 

ekintzak informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bidez eta 

emakume gazte liderren parte-hartzearekin. Hainbat komuna. Mauritania. 

GGKE: Manos Unidas. 

Aurrekontua: 98.224 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

60 emakume gazte lider hautatu ondoren, emakumeen genitalen mutilazioari eta 

kazetaritza herrikoiari buruzko tailerrak egingo dituzte. Ondoren, zenbait erreportaje 

egin eta sare sozialen eta hedabideen (irrati-telebista) bidez zabalduko dituzte. 

Eskoletan eta komunitateetan zein agintaritzarekin topaketak eginez ere zabalduko 

dituzte. 

 

Hobekuntzak ur seguruaren horniduran kolera-gertakari errepikakorrak 

dituzten hainbat komunitatetan eta gai horri buruzko prestakuntza- eta 

sentsibilizazio-ekintzak. 

GGKE: Unicef Burundi. 

Aurrekontua: 150.000 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

Proiektua zazpi komunitatetan garatuko da eta, bertan, ur- eta saneamendu-

instalazioak birgaitu edo eraikiko dira, osasun-arloko trebakuntza-ekintzak egingo 

dira, sentsibilizazio-kanpainak abiatuko dira eta higiene-kitak banatuko dira etxeetan. 

Etxeak desinfektatzeko kanpainak ere egingo dira. 

 

Bi gela berri ekipatzea lehen hezkuntzako Fonds Parisien eskolan. Haiti. 

GGKE: Fundación Vedruna Intercontinental Comunión. 

Aurrekontua: 30.000 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

Proiektu honekin bi gela berri ekipatuko dituzte (mahaiak…); 60 tablet erosiko dira 

IKT-ei buruzko prestakuntza emateko eta eguzki-panelak jarriko dira gelak 

hornitzeko. 
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Ikastetxe batean komun berriak eraikitzea eta arlo horretan jardunbide egokiak 

sustatzea. Kivu norte probintzia. Kongoko Errepublika Demokratikoa. 

GGKE: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. 

Aurrekontua: 30.000 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

Proiektuak ikastetxerako komunak eraikitzea eta gurasoentzako osasunari eta 

higieneari buruzko prestakuntza barne hartzen du. 

 

Ur hornidurarako hiru putzu eraikitzea hainbat komunitatetan. Mandou. Chad. 

GGKE: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED). 

Aurrekontua: 34.993 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

Hainbat putzu sortuko dira hiru komunitatetan ur hornidura bermatzeko. Osasunari 

eta higieneari buruzko tailerrak egingo dira eta osasun-eragileak trebatu. 

 

Nacuxako osasun zentroko ama-haurrentzako pabiloia ekipatzea. Nampula. 

Mozambike. 

GGKE: Summa Humanitate fundazioa. 

Aurrekontua: 29.175 euro. 

Ekarpena: 23.225 euro. 

12 pertsonentzako tokia duen pabiloi berria oheekin, altzariekin eta mediku-tresnekin 

ekipatzea. Zerbitzu berria herritarren artean zabaltzea. 
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Errefuxiatuen kanpalekuetan ura eta bestelako salgaiak garraiatzeko kamioien 

sare logistikoa indartzea. 

(Proiektu hau NUKFk Nafarroako Saharar Ordezkaritzarekin duen hitzarmenaren 

baitan hautatu da)  

GGKE: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF). 

Aurrekontua: 70.000 euro. 

Ekarpena: 24.000 euro. 

Proiektuak honakoak barne hartzen ditu: tailerrak eraikitzea eta ekipatzea, langileak 

eta txoferrak trebatzea, hondakinak pilatzeko puntuak eraikitzea etab. 

 

 

Hiru eskolatan komunak eraikitzea eskuak garbitzeko konketekin eta 

etxaldeetan hiru komun-eredu eraikitzea. Mozambike. 

GGKE: Madre Coraje elkartea. 

Ekarpena: 16.000 euro. Ekarpen hori egingo da GGKEak zehazten duenean, eskatu 

zituen 24.000 euroen ordez, aurreanproiektua adierazitako ekarpen horren arabera 

birformulatzen duen edo hasierako proiektuari eusten dion Funtsak ematen ez dituen 

8.000 euroen ekarpena beste bide batzuetatik bermatuz. 

Hasiera batean, 15 komun eraikiko dira hiru eskolatan, konketa eta guzti, eskolako 

higienerako 3 batzorde sortuko dira, dagozkien herrixketan ereduzko 3 komun 

eraikiko dira eta saneamendu-batzorde bana sortuko da. Herrixka horietan, hezkuntza 

eta sentikortze jarduerak egingo dira. 

 

 


