AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DEL PROJECTE
MENJAR PER A VÍDUES I MÀSCARES PER A LA SALUT
(FOOD 4 NEEDED AND MASKS 4 HEALTH)
RESPOSTA A LA PANDÈMIA COVID-19 DE L’ASSOCIACIÓ
BE ARTSY A ACHHAM, NEPAL.
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DESCRIPCIÓ
El primer cas de COVID-19 va tenir lloc a la província xinesa d’Hubei, el 31 de desembre del
2019. Al seu torn, al Nepal, el primer cas reportat va ser el 23 de gener de 2020, un home
nepalès que retornava de Wuhan. El pacient es va recuperar satisfactòriament i els seus
contactes van ser asimptomàtics.
El risc del Nepal pel brot de COVID-19 està classificat amb Tier 1 (alt) risc, d’acord amb el
Centre de Control i Prevenció de malalties dels Estats Units. Això és degut al fet que les
seves fronteres amb la Xina i l’Índia tenen una baixa capacitat de seguretat sanitària, però
presenten una elevada taxa d’entrada. El govern del Nepal proveeix un nombre limitat de
medicaments gratuïts essencials a través del programa de serveis sanitaris gratuïts, però
l’accés limitat a centres de salut i hospitals a les zones remotes fa que la població presenti
més risc en aquestes parts del país. A partir del 24 de març, el govern de Nepal va establir
un tancament complet per tal d’aturar la propagació del virus.
Des del començament de la pandèmia, Sudurpashchim ha estat una de les províncies més
greument afectades. Amb fronteres directes amb l’Índia i amb un gran nombre de
treballadors migrants travessant les fronteres amb la voluntat de tornar a casa després de
perdre el seu treball a causa del confinament a l’Índia, el nombre de casos ha incrementat
dràsticament i el risc de transmissió comunitària era alt. Les instal·lacions de quarantena
van ser establides als pobles amb escola, però les condicions eren deficients i la manca de
distància social i higiene adequada van convertir aquestes localitzacions en un punt
d’entrada pel virus.
La nostra principal preocupació va ser la població dels poblats remots d’Achham, on el
projecte Rato Baltin ha estat ser implementat els darrers anys. Ens preocupaven en especial
els membres del personal local i les beneficiàries del projecte Rato Baltin, amb qui
compartim un contacte estret regularment. En aquest context de crisi sanitària volíem
ajudar a posar fre a l’expansió del virus dels pobles remots del districte d’Achham,
mitjançant la provisió necessària d’eines per protegir a la població. Aquests pobles en
concret són: Basti, Janalibandali, Kalagaun, Kuntibandali and Dhungachalna. Són pobles
molt remots i els únics serveis de salut que n’hi ha els reben del servei de salut postal, que
porta només subministraments bàsics de medicaments.
Dos projectes han estat implementats amb els mateixos objectius: ajudar a la població més
vulnerable en temps de crisis, assegurant-se que les noies i dones són les principals
beneficiàries d’aquests projectes. Amb Mask 4 health (mascaretes per la salut) volem
limitar l’expansió del virus inter i intra pobles subministrant-los les eines necessàries per a
protegir la població. Amb la realització de mascaretes reutilitzables per la població de tres
pobles (Dhungachalna, Kuntibandali and Kalagaun), hem proporcionat llocs de treball per les
dones locals i, juntament amb la participació de voluntaris i voluntàries de salut locals i
representants del govern local, hem distribuït sabó per a garantir un alt nivell d’higiene, i a
més a més, conscienciar a la població sobre el virus i com gestionar-ho.
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Per l’altra banda, Food for needed (alimentació per la necessitat) va ser implementada,
perquè, en aquell temps, els i les representants de les localitats municipals de
Janalibandali, Basti i Kalagaun van preguntar per la nostra ajuda en relació amb la provisió
de menjar per a les persones en una situació més vulnerable. Vam decidir centrar-nos en
les llars amb vídues, nens i/o nenes, que no tenen un accés a un terreny per a menjar i cap
recurs econòmic a causa de les mesures del tancament i confinament derivades de la
pandèmia.

INTENCIÓ DE L’AVALUACIÓ
L'avaluació d’aquest projecte té com a objectiu mesurar l’impacte que ha tingut el projecte a
les vides dels participants i també en les localitats on s’ha actuat i arribar a nous donants
per assolir els nostres objectius:
●
●
●
●

Proveir equipament adequat pels i per les habitants de les comunitats d’actuació i
protegir-los de ser afectats pel virus.
Crear consciència de la COVID-19 als i a les habitants de les comunitats on s’actua
Implementar i dur a terme el projecte tot i el tancament i les mesures sanitàries del
lloc
Dotar d’aliments per a la població que més ha patit l’impacte de les mesures de
tancament, en especial les vídues i els nens i nenes.

FOCUS DE L'AVALUACIÓ
El principal focus de l’avaluació és respondre a les següents preguntes:
● Com pot el projecte Mask 4 Health (mascaretes per la salut) i Food for
needed (aliments pels necessitats) contribuir a la reducció de la incidència de
la pandèmia de la COVID-19 entre les 4 comunitats remotes del districte
d’Achham?
● Com pot el projecte beneficiar a les dones i a les noies?
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FONT DE LES DADES I METODOLOGIA
Per implementar aquest projecte comptem amb la col·laboració de l’organització local (JCI,
Achham), el nostre personal local i el suport dels i de les representants polítiques locals.
És degut a les mesures de tancament perimetral que la nostra contrapart local a Kathmandú
no ha pogut viatjar a Achham. El personal local involucrat en el Projecte Rato Baltin ha
participat ajudant a l’organització local ja mencionada (JCI, Achham) per a la distribució de
menjar i les representants locals per implementar els dos projectes. Les dades van ser
registrades per les representants del govern local i pel nostre personal local anant a les llars.
Apuntaven el nombre de mascaretes distribuïdes, i també el nombre de llars a les quals
anaven.
El nostre personal local ha estat capaç de recollir aquestes dades i donar-li als nostres
col·laboradors per a la posterior avaluació.

ELS RESULTATS
Masks for health
Kalagaun:
Nombre de mascaretes distribuïdes: 600
Nombre de sabons: 350
Dungachalna : Nombre de dones fent mascaretes: 7
Nombre de mascaretes distribuïdes: 5500
Nombre de sabons: 650
Kuntibhandali : Nombre de dones fent mascaretes: 4
Nombre de mascaretes distribuïdes: 4040
Nombre de sabons: 563

Food for needed
Kalagaun: 150 persones
Menjar distribuït:
Arròs: 750 kg
Llenties: 60 kg
Oli: 30 ltrs
Sucre: 30 kg
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Sal: 30 kg
Sabó: 60 pcs
Janalibandali: 150 persones
Menjar distribuït:
Arròs: 750 kg
Llenties: 60 kg
Oli: 30 ltrs
Sucre: 30 kg
Sal: 30 kg
Sabó: 60 pcs
Basti: 500 persones
Menjar distribuït:
Arròs: 2500 kg
Llenties: 200 kg
Oli: 100 litres
Sucre: 100 kg
Sal: 100 kg
Sabó: 200 pcs

IMPACTE DIRECTE EN LA COMUNITAT
●

Ocupació de les noies locals com a coordinadores, formadores i mentores d’Achham:
1. Nombre de formadores: 1
2. Nombre de coordinadores: 2
Com a empleades del projecte Rato Baltin, ajuden a implementar el projecte de
resposta davant la COVID-19 i guanyen un salari que les fa econòmicament
independents. L’experiència que guanyen les convertirà en líders de la seva comunitat
i les permetrà desenvolupar noves habilitats que podran utilitzar en el futur.

●

Ocupació de dones locals que fan mascaretes
1. Dhungachalna: 7
2. Kuntibandali: 4

AVALUACIÓ DEL PRESSUPOST
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DECLARACIÓ DE DESPESES
covid19 projectes - 2020
Taxa de canvi

€133.87

Salaris

NPR quantiant

EUR quantia

Salari del manager del programa

Rs100,000.00

€746.99

Coordinador in situ (d’Abril al Juny)

Rs18,695.00

€139.65

Salari de les dones

Rs84,060.00

€627.92

Salaries al Nepal Total

Rs202,755.00

€1,514.57

Viatges regionals de les formadores i mentores

Rs2,000.00

€14.94

Transport al Nepal

Rs2,000.00

€14.94

Transport al Nepal

€0.00

Cost del programa
Mascaretes

189,550

€1,415.93

Sabó

56,905

€425.08

Mascaretes for Kalagaun

21,000

€156.87

Sabó per Kalagaun

5,000

€37.35

Arròs

240,000

€1,792.78

Llenties

51,200

€382.46

Oli

35,200

€262.94

Sucre

16,000

€119.52

Sal

3,200

€23.90

Mascaretes (distribuïdes durant el projecte Food for
needed)

4,000

€29.88

Alimentació durant la implementació del projecte

9,685

€72.35

Cost total del programa

631,740

€4,719.06

Despeses i comunicació al Nepal
Lloguer de l’oficina

Rs80,000.00

€597.59

Aigua i electricitat

Rs1,793.00

€13.39

Eines d’oficina

Rs256.00

€1.91

Comunicacions (Achham & Katmandú )

Rs2,600.00

€19.42

Internet

Rs6,835.33

€51.06

Total Nepal despeses d’oficina i comunicacions

Rs91,484.33

€683.38

Salaris Nepal 1%

Rs160.00

€1.20

Transport Nepal 10%

0

€0.00

Taxes totals al Nepal

Rs160.00

€1.20

Auditoria 2076/77 (55% Rato Baltin 45% covid)

11,250

€84.04

Monitoreig (Ngo, SWC, etc) (55% Rato Baltin 45% covid)

Rs4,500.00

€33.61

Auditoria i SWC Total

15,750

€117.65

Despeses totals del projecte Covid19

943,889

€7,050.79

Taxes al Nepal

Auditoria i SWC

QUI HA POSAT ELS DINERS
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CONCLUSIONS
A causa de la situació excepcional de crisis que estem vivint a causa de la pandèmia
mundial COVID-19, no ha estat possible implementar el projecte Rato Baltin tal com
esperàvem, l’hem fet més petit. Això no obstant, hem pogut aportar la nostra ajuda a les
poblacions més remotes del districte d’Achham, on el projecte Rato Baltin va ser
implementat durant anys. En aquest cas hem dut a terme en projecte Mask for Health i
Food for needed.
Com a organització, pensem que hem demostrat que som capaços d’actuar amb celeritat
en temps de crisis sanitària i econòmica.
La ràpida resposta del govern local i de l’organització local demostra la creença i la
confiança construïda i dipositada al llarg d’aquests anys a partir del treball de la comunitat
d’Achham.
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