
FAQ NON PROFIT

recursosnotícies

          

    

Notícies
Totes / Ambiental / Comunitari / Cultural / Social / Internacional / Projectes / Jurídic / Informàtic / Econòmic /

Formació / Opinió / Monogràfics / Agenda / Vídeos

Entitat redactora: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Autor/a: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Fer voluntariat per ajudar nenes i dones al
Nepal
16/01/2018

Entitat redactora: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Clara Garcia Font: Beartsy.org

SOCIAL

Aquesta web utilitza cookies perquè naveguis millor
En fer clic a qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, estàs donant el teu
consentiment perquè hi instaŀlem cookies. 
Més informació aquí. 

AcceptarAcceptar  No acceptarNo acceptar

http://xarxanet.org/faq
http://nonprofit.xarxanet.org/
http://xarxanet.org/segueix-nos
http://xarxanet.org/publica-a-xarxanet
http://xarxanet.org/butlletins
http://xarxanet.org/
http://xarxanet.org/recursos
http://xarxanet.org/noticies
http://xarxanet.org/noticies
http://xarxanet.org/noticies/ambiental
http://xarxanet.org/noticies/comunitari
http://xarxanet.org/noticies/cultural
http://xarxanet.org/noticies/social
http://xarxanet.org/noticies/internacional
http://xarxanet.org/noticies/projectes
http://xarxanet.org/noticies/juridic
http://xarxanet.org/noticies/informatic
http://xarxanet.org/noticies/economic
http://xarxanet.org/noticies/formacio
http://xarxanet.org/opinio
http://xarxanet.org/monografics
http://xarxanet.org/agenda
http://xarxanet.org/video
http://xarxanet.org/ambit-de-la-noticia/social
http://xarxanet.org/politica_cookies


  

La Clara Garcia Ortés és presidenta i project manager voluntària de Be Artsy, associació
sense ànim de lucre que desenvolupa projectes creatius per a comunitats que no en
tenen accés per proporcionar formació i experiències.

Vius pràcticament al Nepal fent una feina voluntària sobre aquest tema, com és la situació al Nepal actualment?

Des del final de la guerra civil ara fa quasi deu anys s'han fet per primera vegada eleccions al Nepal i actualment
l'ambient és una mica més calmat, tot i que la situació és molt precària.

A Be Artsy centrem la nostra activitat sobre tot a l'oest del país on la situació és més complicada i la població té
moltes necessitats per cobrir i sobre tot en nenes i dones, que viuen una situació dolenta al país.

D’una banda, la situació que pateixen les nenes quan tenen la menstruació és complicada, ja que culturalment
són considerades impures durant aquests dies. Per exemple, no poden tocar arbres fruiters perquè allà hi ha la
creença que l'arbre pot morir, no poden tocar cap familiar pel mateix motiu, no poden beure llet per si morís la
vaca, ja que són considerats animals sagrats al Nepal.

D'altra banda, han de dormir fora de la casa familiar, en unes cabanes allunyades del poblat. A l'hivern a causa del
fred, han mort diverses nenes per asfixia, ja que no els està permès tapar-se amb mantes i encenen focs a dins
les cabanes per escalfar-se. Fa poc ha mort una noia al districte d’Achcham, Oest del Nepal. A l'estiu en canvi
moren per picades de serps.

Un altre problema és que als poblats hi han molt pocs homes i els que hi han beuen i juguen a cartes. Els que
marxen a treballar a la Índia tornen una vegada l'any per l’Octubre i com que saben que hi han nenes soles a les
cabanes, tenen total impunitat per violar-les.

 
Què feu i quin és el vostre objectiu?

Fem educació sexual a les escoles, donem copes Ruby Cup a les nenes. Fem tallers sobre educació sexual i
menstrual per tal d'apoderar les dones als poblats.

La nostra tasca es basa en contractar gent local per fer educació sexual, convidar a les noies que parlin del que
no els hi agrada de la seva menstruació a traves de la fotografia participativa i així voluntàriament elles ens
parlen del chhaupadi i amb copes menstruals millorar els hàbits higiènics. Portem des del 2016 amb el tema i
estem tenint resultats espectaculars i veritables canvis en el chhaupadi als pobles on hem estat. Treballem a la
zona on ha mort aquesta noia. (no hem estat mai al seu poble). Hi ha un 97% d'acceptació per part de les noies
d’Achcham.

El nostre objectiu és proporcionar a aquestes comunitats eines per millorar la comunicació i obrir espais de
reflexió crítica per possibilitar els canvis interns que considerin necessaris. Ajudem, sobre tot noies i dones, per
mitjà de l'expressió artística i creativa en temes que els repercuteixen directament.

 
Què podem fer per ajudar?

Hi ha diverses maneres. D'una banda necessitem socis. Estem fent una campanya de crowdfunding a Gofundme.

El projecte es diu és Rato Baltin, que significa galleda vermella. Als seus tallers donen una galleda metàŀlica, una
esponja i una tovallola a nada nena per tal que puguin tenir unes òptimes condicions d'higiene. Com no poden
tocar aigua tampoc, d'aquesta manera una altra persona els pot omplir la galleda d'aigua neta per netejar la copa
que els donem durant la menstruació. El projecte té un cost anual aproximat de 16.500€.

També necessitem persones voluntàries que ens puguin ajudar en tasques específiques com ara comptabilitat,
recerca i gestió de subvencions, difusió...

Més informació a http://beartsy.org
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Fes voluntariat

Vols fer voluntariat? Informa't i troba el teu lloc

Ves-hi

Finançaments

Ajuts per a la constitució d'avals per a cooperatives i societats laborals 2018-2020
Termini 31/12/2020

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2018-2019
Termini 31/12/2019

VIII Premi AMPANS a la Investigació i Innovació sobre discapacitat inteŀlectual i trastorns del
desenvolupament
Termini 31/12/2019

Veure tot

Cursos

En aquest recurs hi trobareu una selecció actualitzada de cursos.

Ves-hi
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Recursos Econòmics
Banca ètica, captació de fons, economia solidària i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Recursos formació
Crèdits de lliure elecció, formació, gestió i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Recursos informàtics
Programari lliure, aplicacions, xarxes socials i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Recursos jurídics
Contractació, normativa d’entitats, marc legals i molt mès

Ves-hi

Recursos Projectes
Voluntariat, assessorament, publicacions i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Assessora't
Si vols aconseguir més impacte social, ASSESSORA'T!

Ves-hi

CONTINGUTS RELACIONATS

http://xarxanet.org/recursos/economic
http://xarxanet.org/recursos/formacio
http://xarxanet.org/recursos/informatic
http://xarxanet.org/recursos/juridic
http://xarxanet.org/recursos/projectes
http://assessorament.voluntariat.org/


Un grup de dones de Barcelona s'organitza per promoure l’autoocupació coŀlectiva
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Teresa Urroz: "Descabellar-se és alliberar tot allò que portem dins"
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Quan la pau es cola als llibres de text
NOTICIA > CULTURAL

Dolores Castilleja: "A les organitzacions sovint no cuidem les relacions perquè estem
més...
NOTICIA > COMUNITARI
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Fundació Catalana de l'Esplai

Fundació Pere Tarrés

Federació d'Ateneus de Catalunya

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Colectic

Federació Catalana del Voluntariat Social

http://www.fundesplai.org/
http://www.fundesplai.org/
http://www.peretarres.org/
http://www.peretarres.org/
http://www.ateneus.cat/
http://www.ateneus.cat/
http://www.xvac.cat/
http://www.xvac.cat/
http://colectic.coop/
http://colectic.coop/
http://www.federacio.net/ca/
http://www.federacio.net/ca/
http://www.uab.cat/web/fas-1254380703729.html


Un projecte de
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