BE ARTSY NGO

Alimentos para una necesidad
INTRODUCCIÓN
Quan estàvem fent el projecte Mask for Health a Achham, els representants municipals
locals ens van informar sobre la situació en què els desfavorits es trobaven durant les
mesures de bloqueig. Especialment, les dones vídues que no tenen una font d'ingressos
econòmics i que no tenen terra per conrear aliments, es troben incapaces d'alimentar als
seus familiars. El nostre soci local, Be Artsy Nepal, està treballant per establir la distribució de paquets d'aliments al municipi de Mangalsen no-13 (Basti) i el barri no-14 (Kalagaun) amb l'ajuda del personal local de Rato Baltin, i l'associació d'una ONG local (JCI
Nepal, https://www.jcinepal.org.np/). Podrem distribuir l'arròs, les llenties, l’oli, la sal, el
sucre i el sabó durant 2 setmanes per a les 800 dones vídues desfavorides de les comunitats objectiu.
Així que estem canviant els beneficiaris del projecte alimentari. Be artsy Nepal, a
Katmandú, ha estat esperant que els municipis ens enviïn els documents pertinents. El
Social Welfare Centre només permet projectes Covid-19 a través dels municipis. Va
costar tant de temps, que al final només hem donat menjar a uns pocs repatriats, i hem
vist que hi ha una necessitat més gran en relació amb les dones: la vídua.

ACTIVITATS
• Comunicació amb el municipi de Mangalsen, l'ONG local (JCI Nepal) i el personal
local de Rato Baltin per implementar el projecte
• El municipi de Mangalsen identifica les dones vídues desprotegides de les
comunitats objectiu
• Preparació dels paquets alimentaris per part del personal local de JCI Achham i
Rato Baltin

BE ARTSY NGO

• Distribució dels paquets alimentaris

BENEFICIARIES
•

800 dones i nens desfavorits de les poblacions de Basti i Kalagau, que es troben
en situació de pobresa extrema en aquest moment

Pressupost:
Total per 800 persones per 2 setmanes

Ítem

Unitat

Quantitat

Arrós

kg

4000

Llenties

kg

Oli

Preu total en
NRP

Preu total en
Euros

60

Rs240,000.00

€1,920.00

320

150

Rs48,000.00

€384.00

ltr

160

200

Rs32,000.00

€256.00

Sal

kg

160

20

Rs3,200.00

€25.60

Sucre

kg

160

100

Rs16,000.00

€128.00

Sabó

Per peça

160

40

Rs6,400.00

€51.20

Rs345,600.00

€2,764.80

Total

Preu unitat

