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  SINOPSI 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments a 

sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària en què és troben més de 10,7 

milions de persones que necessiten ajuda urgent als països de la banya d’Àfrica, els 

quals fan front a la pitjor sequera dels últims 60 anys, i que s’afegeix a la situació 

d’inseguretat i de conflicte de la regió, a la pobresa endèmica i a la sobreexplotació dels 

sòls. Es tracta de l’emergència alimentària més greu a escala mundial, i la situació no fa 

més que empitjorar. 

 

A Somàlia 2,85 milions de persones necessiten ajuda urgent per qüestions de seguretat i 

reducció de l’arribada de l’ajuda alimentària. L’obertura d’un corredor humanitari per 

part del grup terrorista Al-Shabab és una bona notícia, però caldrà garantir la seguretat 

de la població i del transport de l’ajuda humanitària. Kenya, on es troba el camp de 

refugiats de Dadaab, el més gran del món, és el lloc de destí de milers de refugiats 

somalis i de països veïns i també fa front a una crisi humanitària interna. La sequera ha 

empitjorat i no es preveuen pluges fins el mes d’octubre. La reducció de les reserves 

nacionals d’aliments i l’augment dels preus dels carburants, fan que també empitjori la 

situació de les poblacions urbanes. Han augmentat els conflictes per l’aigua entre 

agricultors i pastors. El grau de malnutrició ja ha arribat a nivells d’emergència i la 

població que requereix ajuda alimentària urgent arribarà aviat a 3,5 milions. A Etiòpia, 

l’escassetat d’aliments, aigua i serveis bàsics, també com la disminució de les pastures 

està devastant les comunitats de les zones agrícoles. A més, es preveu una amenaça 

d’inundacions el segon semestre de l’any (zona oest). Ha augmentat la previsió 

d’assistència a la població, de 3,2 milions de persones, a 4,5 milions. I a Djibouti 

almenys 120.000 persones es veuen afectades per la sequera, incloses les zones urbanes, 

que també fan front a l’augment dels preus dels aliments i carburant.  
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La prioritat ara és salvar vides, però també s’han de dirigir els esforços a millorar les 

causes endèmiques d’aquestes crisis i treballar per preparar el que inevitablement 

tornarà a succeir en un futur. 

 

Valorarem la millor canalització dels recursos que els ajuntaments i les administracions 

locals catalanes vulguin aportar-hi a través del Fons Català i us informarem 

oportunament de l’aplicació dels recursos en els projectes que s’acordin.  

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 
 

AJUNTAMENT DE BAGÀ 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE BESALÚ 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CALELLA 

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE DOSRIUS 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 

AJUNTAMENT D’HOSTALRIC 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

AJUNTAMENT DE MARTORELLES 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

AJUNTAMENT D’OLIOLA 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
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AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE RIUDARENES 

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE ROQUETES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

AJUNTAMENT DE SETCASES 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 

CAMPANYA CIUTADANA - AJUNTAMENT DE MARTORELLES 

FUNDACIÓ LLOR 

ONA NUIT, SL 

DONATIUS PARTICULARS 
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La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment es troben en fase 

d’execució o finalitzats: 

 

NÚM. TÍTOL ESTAT 

2415 EMERGÈNCIA A LA BANYA D’ÀFRICA: FAM EXTREMA A 

SOMÀLIA – Somàlia  

Finalitzat 

2444 PROJECTE D’INTERVENCIÓ NUTRICIONAL 

D’EMERGÈNCIA EN ELS CAMPS DE REFUGIADES I 

REFUGIATS DE LA REGIÓ DE DADAAB – Kenya  

Finalitzat 

2561 INTERVENCIÓ NUTRICIONAL ALS CAMPS DE 

REFUGIATS/DES DE LA REGIÓ DE DADAAB – Kenya  

Finalitzat 
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PROJECTE 2561 

 

INTERVENCIÓ NUTRICIONAL ALS CAMPS DE 

REFUGIATS/DES DE LA REGIÓ DE DADAAB 
 

 País: KENYA 

 Regió: REGIÓ DE DDAAB 

 Continent: ÀFRICA 

 Realitzat per: ACNUR/UNHCR - AGÈNCIA DE L´ONU PER ALS REFUGIATS 

 

Data aprovació: 23/05/13 
Període finançament: 2013 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  969.050,04  euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: 869.050,04 euros 

Aportació sol·licitada: 100.000,00 euros 

Aportació del FONS:  100.000,00 euros 

10% de gestió: 10.000,00 euros 

Import total a finançar:110.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

El 2011, la Banya d’Àfrica va començar a patir les conseqüències d’una de les pitjors 

sequeres l’epicentre de la qual se situava a Somàlia. Per respondre-hi, el Fons Català va 

endegar una campanya d’emergència a través del projecte 2386. RESPOSTA ALS 

EFECTES DE LA CRISI HUMANITÀRIA ALS PAÏSOS DEL CORN D’ÀFRICA. 

 

Fruit de la sequera de gener de 2011 a gener de 2013, un total d’1.020.721 somalis van 

arribar als països veïns, un dels quals Kenya (ha acollit 514.457 persones). En aquest 

context, el projecte actual, que es desenvolupa en el marc de la campanya, preveu 

l’actuació en sis camps de refugiats de Kenya (Dahagaley, Hagadera, Kambioos, Ifo, Ifo 

2 Est i Ifo 2 Oest. 

 

Té com a principal objectiu contribuir al descens de les taxes de malnutrició severa 

aguda de nens i nenes menors de 5 anys als sis camps d’intervenció, tot millorant, 

alhora, l’estat nutricional de nens/es i de dones embarassades i lactants a llarg termini. 

 

En aquest sentit, s’espera que 4.000 nens/es menors de 5 anys que pateixen desnutrició 

severa aguda rebin tractament amb alimentació terapèutica (en la majoria de camps 

d’actuació del projecte se superen les taxes del 3% de desnutrició aguda severa en 

menors de 5 anys, estàndards que encara es consideren d’emergència), que 33.000 dones 

embarassades i lactants i 10.000 nens/es siguin tractats de malnutrició moderada 

mitjançant l’accés a borses d’emergència alimentària (47.000 beneficiaris/àries) i que un 

total de 429.362 persones refugiades residents en els sis camps d’intervenció de la regió 

de Dadaab siguin sensibilitzades en nocions d’educació nutricional. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2386 – RESPOSTA ALS EFECTES DE LA CRISI HUMANITÀRIA ALS 

PAÏSOS DEL CORN D´ÀFRICA 

 

  SEGUIMENT 

 

JULIOL 2014 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per CATALUNYA AMB ACNUR i 

cobreix el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. 

 

RESUM DE LA SITUACIÓ DEL PROJECTE 
 

Data inici real: 01/01/2013 

Data de finalització: 31/12/2013 

 

Valoració general del desenvolupament del projecte 

 

X Bona 

 Regular 

 Dolenta 

 

El desenvolupament del projecte ha permès assolir els objectius previstos? 

 

X Sí 

 Amb problemes 

 No 

 

 

El  projecte  no  ha  experimentat  modificacions.  La  posada  en  pràctica  dels  seus 

mecanismes d'execució s'ha realitzat segons el previst. 

 

VALORACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

Sobre els Objectius Específics: 

 

Aquest projecte ha superat els objectius inicialment plantejats pel que fa a: 

 

"Contribuir al descens en les taxes de malnutrició severa aguda de nens / es menors de 

5 anys en tots els camps, millorant, al seu torn, l'estat nutricional de nens / es i de dones 

embarassades i lactants a llarg termini ". 

 

El grau d'assoliment d'aquest objectiu específic ha estat superior al 100%: pel que fa als 

refugiats menors de 5 anys en els camps d'actuació d'aquest projecte, s'ha duplicat el 
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percentatge de nous casos tractats 10.625 enfront dels 4.000 previstos a causa a les 

noves arribades als camps al llarg de 2013 fonamentalment durant el mes de juny i a la 

cobertura de necessitats imminents aconseguint uns índexs de recuperació mitjana 

proper al 88% en tots els camps i una reducció de les taxes de malnutrició aguda severa 

d'aquests menors de 5 anys fins a l'1% - taxa allunyada ja dels llindars d'emergència 

(prioritat absoluta del Programa General d'ACNUR a la regió de Dadaab a Kenya) - i 

fins i tot el 0% com en el cas del camp de Kaambios, havent partit del 5% a data de 

planificació del present projecte. 

 

En tots els camps excepte en el de Kaambios la taxa actual de mortalitat infantil de 

nens/es refugiats/des menors de 5 anys se situa per sota del 0,5% de cada 1.000 al mes 

havent assolit l'indicador previst en la proposta original. 

 

S'han donat, al seu torn, descensos generalitzats pel que fa als índexs d'anèmia en tots 

els camps. 

 

D'altra banda, s'han aconseguit taxes de malnutrició aguda moderada inferiors al 10% en 

tots els camps amb valors del 6% en algun d'ells, havent partit de percentatges del 19% 

(el que ha suposat una reducció d'aquestes taxes del  53% havent establert l'indicador en 

la proposta original en un 60% de reducció). 

 

A més, en tots els camps la disponibilitat d'aigua potable per persona al dia en 

l'actualitat supera els 20 litres (estàndards mínims adequats) veient reduïts els índexs de 

morbiditat dels/de les beneficiaris/es del projecte. 

 

L'assoliment d'aquest objectiu ha permès, al seu torn, contribuir a la consecució de les 

metes establertes en el Programa General d'ACNUR a Kènia (metes com "Contribuir al 

procés de protecció internacional de les/dels refugiades/ts en els camps de la regió de 

Dadaab assegurant l'accés a serveis bàsics essencials") donat l'èxit en el complex procés 

d'integració local d'aquestes persones. 
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Sobre els Resultats esperats: 
 

RESULTATS ESPERATS ASSOLIMENT INDICADORS % CONSEC. 

RE1. Reduït el percentatge de malnutrició 

aguda severa entre els/les nens/es menors de 

5 anys a través de la implementació del 

programa d'alimentació terapèutica 

RE 1. Aquest projecte ha estat  pertinent ja que ha tingut per objecte principal la cobertura de les 

necessitats imminents sorgides al llarg del seu període d'execució com han estat l'alt nombre de nens 

menors de 5 anys identificats que acusaven malnutrició aguda severa i calia actuar amb celeritat per 

aturar-la. Un total de 10.625 nens/es davant els 4.000 estimats han format part de Programa 

Comunitari de Cures Terapèutics: la majoria d'ells que no acusaven complicacions han pogut ser 

tractats a nivell de les llars gràcies a la distribució d'aliments preparats per utilitzar (RUFT) prèvia 

informació del seu ús pels treballadors de salut en cada camp; els casos amb més complicacions han 

estat tractats en els centres d'estabilització de 24 hores o els hospitals instal·lats als camps d'execució 

d'aquest  projecte. S'han aconseguit taxes de recuperació del 88% de mitjana en tots els camps. 

Més del 100% 

IOV.1.1. Reduïdes les taxes actuals de 

desnutrició aguda severa de nens/es 

refugiats/des menors de 5 anys en els camps 

de la regió de Dadaab, fins a una mitjana de 

tots ells per sota del 5% 

IOV.1.1 Gràcies a la implementació del present projecte s'han aconseguit obtenir taxes de malnutrició 

aguda severa d'aquests menors de 5 anys de l'1% havent partit del 5% com a indicador previst. 

La malnutrició dels nens molt petits té conseqüències greus en la supervivència, el creixement i el 

desenvolupament dels mateixos. El fet de no alimentar prou  o de no posseir aliments suficients, pot 

causar una discapacitat de l'aprenentatge o un retard en el creixement. Ambdues afeccions poden 

inhibir el potencial de la salut dels nens per a la resta de les seves  vides. Per això combatre 

constitueix una de les grans prioritats d'ACNUR a tots els països on implementa els seus projectes. 

Molt més del 100% 

IOV.1.2. Reduïda la taxa actual de 

mortalitat infantil de nens/es refugiats/des 

menors de 5 anys per sota del 0,5% de cada 

10.000 al dia en la majoria dels camps 

d'intervenció 

IOV.1.2. S'ha aconseguit reduir en tots els camps d'actuació del projecte les taxes de mortalitat 

d'aquesta franja d'edat per sota dels índexs previstos. 

100% 

RE2. Millorat l'estat nutricional de nens/es, 

dones embarassades i lactants a llarg termini 

gràcies a l'accés a alimentació suplementària 

RE 2. Un total de 17.443 persones identificades pels treballadors comunitaris de salut (nens/es i 

dones embarassades i lactants), refugiades als camps d'intervenció del projecte han vist millorada la 

seva situació nutricional amb un reforç en la seva alimentació prevenint estats carencials greus. El 

projecte ha integrat la dotació de galetes energètiques, sals de rehidratació oral i pastilles de 

potabilització de l'aigua. 

88% 

IOV.2.1. Millorats en un 60% els índexs de 

desnutrició moderada entre els grups de risc 

(nens/es, dones embarassades i lactants) 

IOV.2.1. S'han aconseguit taxes de malnutrició aguda moderada inferiors al 10% el que ha suposat 

una reducció d'aquestes taxes del 53%, havent establert l'indicador en la proposta original en un 60% 

de reducció. 
88% 
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RE3. Disminuïda la taxa de morbiditat entre 

la població beneficiària del projecte 

RE 3. Malgrat la reducció dels casos d'incidència de paràsits intestinals en menors de 5 anys, 

l'existència encara d'ambients polsegosos i amb poca zona verda ha provocat l'increment en els casos 

de patologies del tracte respiratori especialment entre nens/es menors de 5 anys en els camps 

d'intervenció d'aquest projecte. Per combatre aquesta situació ACNUR de cara a 2014 està 

incrementant les àrees verdes amb la plantació d'arbres propers a les llars i la instal·lació de 

sistemes de recollida de deixalles contribuint a la cura del medi ambient i a la creació d'entorns 

salubres. 

55% 

IOV    3.1 Reduït    al    50%   l'índex    de 

morbiditat dels / de les beneficiaris / es del 

projecte 

La tendència generalitzada durant el període d'execució d'aquest projecte en aquests camps ha estat a 

l'alça pel que fa als casos de malalties del tracte respiratori entre menors de 5 anys-com la pneumònia 

i les bronquitis. 
10% 

IOV 3.2 Reduïda al 50% la incidència de 

malalties d'origen hídric entre els 

beneficiaris/es de la present proposta 

Tot i el descens generalitzat en els casos d'incidència de paràsits intestinals entre la població menor 

de 5 anys i de la disponibilitat de mitjanes superiors en tots els camps d'actuació d'aquest projecte als 

20 litres per persona al dia, els casos de diarrea aquosa entre aquesta població han pujat en un 90% 

d'aquests camps aconseguint valors que oscil·len entre un 16% i un 25% de la població. Aquesta 

situació d'augment dels casos de diarrea aquosa ha estat deguda a la ingerència de virus i agents 

patògens en la salut de aquests nens/es no havent-se pogut detectar a temps a nivell comunitari a les 

llars ni pels treballadors comunitaris, pel que de cara a 2014 per pal·liar aquesta situació s'incidirà 

en el reforç de capacitats dels treballadors comunitaris de salut d'aquests camps ampliant seu 

espectre de coneixement sobre aquests patògens i les seves conseqüències. S'incrementarà, al seu 

torn, el nombre de promotors d'higiene (en l'actualitat hi ha a cada camp 1 per 1.610 persones i 

l'estàndard adequat és 1 per a menys de 500) que augmentaran el nombre de sensibilitzacions en pro 

d'aconseguir contextos salubres i la cura escrupolosa de la higiene personal. 

Més del 100% 

Un 69% de descens per 

al cas de la incidència 

de paràsits intestinals 

però augment 

generalitzat de la 

diarrea aquosa 

RE.4 Capacitats/des els/les agents 

comunitaris/es sobre mètodes de vigilància 

nutricional i gestió comunitària de 

programes de control de la desnutrició aguda 

Aquests agents han estat claus en la identificació a temps de casos a nivell comunitari, el control 

exhaustiu a través de mètodes com el MUAC (mesurament de la circumferència braquial) i 

l'establiment d'un sistema referencial de casos. 
100% 

IOV 4.1 El  100%  dels /de les agents 

capacitats/des adquireixen nocions bàsiques 

de detecció i tractament de casos de 

desnutrició aguda, vigilància i educació 

nutricional 

503 persones (majoritàriament dones), que equival al 100% de treballadors comunitaris de salut en 

els camps d'intervenció d'aquest projecte, han estat formats en gestió de projectes i rebut nocions 

bàsiques de nutrició per realitzar la detecció primerenca dels casos de malnutrició i informar les  

famílies  sobre els  mètodes de  tractament de  la  desnutrició aguda  severa,  nocions  que  han  pogut  

posar  en  pràctica  contribuint  al descens dels casos de malnutrició aguda severa i moderada. 

100% 
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Sobre les Activitats. Especificar si hi ha hagut variacions en el cronograma: 

 

 

Desenvolupament de les activitats:  

 

RESULTAT 1 
 

Activitat 1. 1 Distribució de productes d'alimentació terapèutica (RUTF) 
 

ACNUR juntament amb els seus socis executors en terreny s'ha encarregat del transport 

dels productes d'alimentació terapèutica (RUTF) des del magatzem de subministraments 

nutricionals fins a cada un dels 6 camps, coordinant les seves actuacions amb els 

comitès de distribució (conformats majoritàriament per dones refugiades) situats en els 

camps d'intervenció. 

 

Els productes d'alimentació terapèutica preparats per utilitzar faciliten el tractament de 

la malnutrició severa aguda per les pròpies famílies sense necessitat d'ingrés en un 

centre de recuperació nutricional, com ha succeït en molts dels casos detectats. Es tracta 

de productes d'alt contingut proteic de fàcil conservació. Aquests productes han ajudat a 

augmentar ràpidament de pes a aquells/es nens/es que necessitaven ser atesos d'urgència 

per l'extrema desnutrició o desnutrició proteino-energètica greu. 

 

Gràcies a la implementació de la present intervenció s'han tractat un total de 10.625 

casos de desnutrició aguda severa de nens/es refugiats/des menors de 5 anys identificats 

com a situació extrema en els camps d'actuació. 

 

Els comitès de distribució han estat coordinats per treballadors comunitaris que han 

estat capacitats en cada camp sobre la gestió comunitària dels programes de desnutrició 

aguda. Aquests/es agents comunitaris/es s'han encarregat d'informar les famílies sobre 

l'ús adequat d'aquests productes d'alimentació terapèutica i del registre i el control de 

l'evolució dels casos. 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES Conclosa 
No 

realitzada 

Reprogra

mada 

Realitzada 

parcialment 

A.1.1 Distribució  de  productes  d'alimentació terapèutica 

(RUTF) 
X    

A.2.1 Distribució de bosses d'emergència alimentària (programa 

d'alimentació suplementària, RUSF) 
X    

A.3.1 Distribució de kits d'enquestes nutricionals X    

A.4.1 Implementació d'activitats de capacitació sobre la gestió 

comunitària dels programes de desnutrició aguda i la vigilància i 

educació nutricional (treballadors comunitaris) 
X    

A.4.2 Realització d'activitats de sensibilització sobre educació 

nutricional a la població refugiada resident en els 6 camps 

d'intervenció 
X    
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RESULTAT 2 
 

Activitat 2.1 Distribució de bosses d'emergència alimentària (programa 

d'alimentació suplementària, RUSF) 
 

La implementació d'aquest projecte s'ha fonamentat també en la distribució de  paquets 

d'emergències, compostos per galetes energètiques, sals de rehidratació oral i pastilles 

de potabilització de l'aigua. 

 

Les galetes energètiques són aliments que no necessiten ser cuinats i que poden ser 

usats en el moment mateix de la seva distribució. Contenen vitamines, minerals  i  altres 

micronutrients, així com una dosi d'energia que, juntament amb les sals, milloren els 

nivells nutricionals de les víctimes dels desastres de forma immediata. 

 

Es tracta d'una assistència d'emergència en què es fa més èmfasi en els casos en situació 

de major vulnerabilitat, com ha estat el cas de nens/es, embarassades i lactants que no 

hagin arribat al seu sisè mes de lactància exclusiva i que patien de malnutrició aguda 

moderada evitant que es transformaran en casos de malnutrició severa extrems. 

 

Les sals de rehidratació (que contenen clorur potàssic, clorur sòdic, bicarbonat sòdic i 

glucosa) constitueixen, al seu torn, una intervenció urgent i han estat destinades a 

pal·liar de manera momentània els efectes de la diarrea (que segueix patint encara a una 

important fracció de nens / es menors de 5 anys). 

 

Les pastilles de potabilització de l'aigua han ajudat a fer disminuir la incidència de 

paràsits intestinals entre els/les menors de 5 anys fent possible el consum d'aigua neta i 

segura. 

 

Gràcies a la posada en marxa d'aquest projecte, un total de 17.443 dones embarassades, 

lactants i nens/es han rebut tals bosses. 

 

El seu repartiment s'ha dut a terme pels comitès de distribució existents en cada un dels 

6 camps d'intervenció i els/les agents comunitaris/es capacitats/des s'han encarregat 

d'informar del seu ús i propietats a les dones beneficiàries. 

 

RESULTAT 3 

 

Activitat 3.1 Distribució de kits d'enquestes nutricionals 
 

S'ha dotat d'1 kit d'enquesta nutricional a cadascun dels camps d'aquest projecte 

conformat per: 5 bàscules, taules de mesurament, mesuradors d'hemoglobina i 

accessoris com microcubetes, llancetes i cinta mètrica per mesurar la circumferència 

braquial. 

 

Això ha suposat disposar d'eines essencials per a la vigilància i el control nutricional i 

per demanar dades essencials sobre l'estat de salut de la població refugiada als camps i 

els seus índexs de morbiditat. 
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Els comitès de distribució, constituïts majoritàriament per dones refugiades han estat els 

encarregats del seu repartiment. 

 

D'altra banda, els/les treballadors comunitaris/es capacitats gràcies a aquesta 

implementació han donat suport als/les especialistes en nutrició (23 repartits entre els 6 

camps d'actuació d'aquest projecte: Dahagaley, Kaambios, Hagadera, Ifo, Ifo 2 est i Ifo 

2 oest) en l'elaboració d'avaluacions periòdiques que han permès controlar l'estat 

nutricional de la comunitat en el seu conjunt i identificar els individus i grups que 

necessitaven d'una atenció i ajuda alimentària especials. 

 

A més de reunir informació sobre les taxes de desnutrició fonamentalment dels/de les 

menors de 5 anys han recopilat informació sobre la mortalitat i morbiditat per tal de 

comprendre les causes subjacents. 

 

La detecció i el tractament precoç dels casos de malnutrició ajuden a prevenir 

nombroses malalties (com patologies respiratòries i digestives). La desnutrició és un 

factor agreujant en al voltant d'un 50% de les morts de menors de cinc anys. 

 

RESULTAT 4 
 

Activitat 4. 1 Implementació d'activitats de capacitació sobre la gestió comunitària 

dels programes de desnutrició aguda i la vigilància i educació nutricional 

(treballadors comunitaris) 
 

La implicació dels/les propis/es refugiats/es en les activitats del dia a dia dels camps ha 

suposat ser un element essencial per assegurar la bona marxa i l'impacte de les activitats 

d'aquest projecte. 

 

Durant tot 2013, període d'implementació del present projecte, s'han capacitat 

mensualment a treballadors/es comunitaris/es (donant prioritat a les dones refugiades) 

en cada un dels 6 camps, passant a constituir elements essencials en la lluita contra la 

desnutrició aguda i moderada. 

 

Concretament han estat formats en gestió de projectes i han rebut nocions bàsiques de 

nutrició per realitzar la detecció primerenca dels casos de malnutrició i informar les 

famílies sobre els mètodes de tractament de la desnutrició aguda severa (s'ha dotat a les 

famílies d'aliments terapèutics llestos per usar i s'ha fomentat, al seu torn, la pràctica de 

la lactància materna exclusiva) i desnutrició moderada. 

 

Aquests/es treballadors/es han donat suport, al seu torn, en la realització d'informes de 

situació nutricional que s'han dut a terme en els camps per a determinar la prevalença de 

malnutrició entre la població refugiada (intervenció que no ha format part del present 

projecte però sí s'ha ubicat dins de la programació de l'ACNUR) i han realitzat tasques 

rutinàries de control nutricional havent estat formats prèviament sobre l'ús dels kits 

d'enquestes nutricionals. 

 

Aquests treballadors comunitaris han constituït l'enllaç directe entre la població 

beneficiària, els comitès de distribució i el personal dels socis i del propi ACNUR. 
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Activitat  5. Realització d'activitats de sensibilització sobre educació nutricional a la 

població refugiada resident en els 6 camps d'intervenció 
 

És fonamental proporcionar als/les refugiats/des una certa educació sobre nutrició quan 

sigui inevitable proporcionar aliments desconeguts i en nom de fomentar la prevenció 

de casos de desnutrició. 

 

En aquest sentit, els/les treballadors comunitaris/es refugiats/des s'han encarregat de 

sensibilitzar la població refugiada dels 6 camps d'intervenció durant tot l'any 2013 (un 

total de 408.283 persones davant de les 429.362 persones estimades en la proposta 

original). 

 

19.723 refugiats es van desplaçar definitivament a zones urbanes del país a la recerca 

d'alternatives d'ocupació i de possibilitat de posada en marxa d'activitats generadores 

d'ingressos i 1.356 han estat acollits en països d'occident. 
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Població refugiada en els 6 camps de Dadaab acollida en tercers països (reasentaent) 

occidentals el 2013: 

 
 

Amb vista a 2014 hi ha la possibilitat del retorn voluntari d'algunes famílies somalis a 

les seves zones d'origen a Somàlia ja que durant 2013 es van establir les bases a Kenya 

per facilitar amb la signatura de l'Acord tripartit entre els governs de Somàlia, Kenya i 

ACNUR i la posada en marxa de centres d'assistència en els camps de la regió de 

Dadaab que l'any passat van donar informació a 1.700 refugiats sobre el procés de 

repatriació. 

 

Els temes en què s'han basat les activitats de sensibilització han versat sobre: 

 Una correcta alimentació infantil, alimentació per nens/es malalts/es 

 El tractament de la diarrea 

 Els principis d'higiene bàsica alimentària 

 La preparació d'aliments disponibles de forma que s'obtingui d'ells el màxim 

profit alimentari. 

 

Dificultats trobades en l'execució: 
 

El context de treball ha estat esquitxat per la incidència de casos de violència, 

bandidatge i algun assassinat sobretot al camp d'Ifo 2 (est i oest). 

 

S'han pres mesures per millorar la seguretat dels/de les refugiats/des i de la comunitat 

humanitària a Dadaab amb l'augment de les patrulles, del nombre de controls, i el 

desplegament de més policies dins dels camps sobretot en Ifo 2 i Kaambios. ACNUR ha 

destinat vehicles i equips de comunicacions per millorar la seguretat del personal. 

 

Tot i això, les activitats planificades en la proposta original han estat desenvolupades 

amb enorme normalitat arribant-se a obtenir en la seva gran majoria resultats que 
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superen el 100% del que s'havia estimat inicialment com en el cas dels índexs de 

malnutrició severa aguda entre menors de 5 anys refugiats. 

 

Sobre l'Execució pressupostària: 

 

Com es pot apreciar en el document d'execució pressupostària adjunt, la subvenció 

aprovada per valor de 100.000,00 €, ha estat executada en la seva totalitat al 100%, 

sense que les partides pressupostàries aprovades hagin patit cap tipus de modificació 

substancial. 

 

Respecte al lleu augment en el cost total del projecte en euros inicialment aprovat 

(969.050,04  euros)  i  el  cost  total  del  projecte  en  euros  (985.757,80  euros)  de  la 

justificació, l'aparent desviació es deu al tipus de canvi aplicat, mantenint però el cost 

real del projecte en dòlars (monedes d'execució) 1.285.212,25 USD. 

 

El tipus canvi USD/EUR que es va aplicar en la proposta presentada és de (1 USD = 

0,754 EUR). El tipus de canvi aplicat en la justificació és el tipus de canvi oficial de les 

Nacions Unides (1 USD = 0,767 EUR) quan es va anunciar a ACNUR la notificació de 

la concessió de subvenció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a data de 

juliol de 2013. Aquesta lleugera modificació és assumida per ACNUR i els seus donants 

internacionals sense perjudici de la correcta execució del projecte. 

 

Eficiència: 

 

La  valoració  del  projecte  que  es  dóna  en  aquest  apartat  és  una  valoració  alta. A 

continuació s'exposen els arguments que justifiquen aquesta valoració: 

 

Respecte del pressupost: 

 

La major proporció de despeses del pressupost executat s'ha destinat a equips, materials 

i subministraments amb 500.546,12 euros, que han inclòs materials per a les formacions 

i sensibilitzacions, kits d'enquestes nutricionals i articles d'alimentació suplementària i 

terapèutica (la partida relativa a la distribució d'alimentació terapèutiques RUFT ha patit 

un lleuger increment correlatiu a l'increment de beneficiaris menors de 5 anys d'aquesta 

alimentació; en contraprestació a la partida referent a la distribució d'aliments 

suplementaris RUSF ha patit un lleuger descens en el seu muntant correlatiu al descens 

en el nombre de beneficiaris d'aquesta alimentació suplementària: els canvis en 

ambdues partides no han provocat però canvis substancials en el total d'aquesta partida). 

 

Després   hi ha la partida de personal local amb 359.453,97 euros. S'ha donat un impuls 

a l'ús de recursos locals en aquest projecte com aquells que s'han encarregat de les 

activitats de sensibilització, formació i la distribució de productes alimentaris o 

d’equipament. 

 

La resta de les despeses de menor quantia s'han destinat a funcionament amb 

125.757,70 euros. 
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En conclusió, el projecte ha estat executat seguint criteris de màxima eficiència en 

optimitzar els recursos inicialment previstos. 

 

La utilització dels recursos ha estat cost-eficient: 

 En general, s'aprecia proporcionalitat i equilibri entre les partides. 

 El cost dels béns i serveis utilitzats pel projecte s'han correspost amb els 

valors de mercat a la zona de intervenció. 

 No s'han detectat conductes o comportaments negligents en la utilització dels 

recursos. 

 

S'han buscat alternatives per a la maximització de beneficis: 

 L’Organització disposa d'un mecanisme per a l'adquisició de béns i serveis. 

El Servei de Gestió de Subministraments (SMS) és el responsable de la major 

part de les adquisicions internacionals dutes a terme per ACNUR. Si bé per 

tal de permetre a les oficines del terreny respondre més eficaçment a les 

necessitats identificades, els programes d'ACNUR es beneficien d'un elevat 

grau de delegació. 

  

Totes  les  oficines  del  terreny  estan  autoritzades  per  dur  a  terme 

aprovisionaments a nivell local i regional. L'abastament a nivell 

internacional és requerit només en els casos en què un estudi dels mercats 

locals i regionals confirma que els productes o serveis no est à n disponibles 

sota condicions de subministrament competitives. 

 

 Pel que fa a les sinèrgies i complementarietats,s'han produït fonamentalment 

amb altres projectes d'ACNUR a la zona. En aquest sentit, hi ha una 

estructura administrativa a nivell nacional. L'existència d'aquests i altres 

recursos acaba revertint de diferents formes en els respectius projectes, com 

en el cas d'aquesta intervenció. 

 

Respecte del calendari: 

 El calendari s'ha complert de manera satisfactòria. El ritme d'activitats ha 

estat l'adequat en la majoría dels casos i ha permès concloure el projecte dins 

del termini inicialment previst. 

 
En conclusió, l'eficiència del projecte mereix un judici favorable ja que la utilització 

dels recursos ha estat cost-eficient, s'han buscat alternatives per a la maximització dels 

beneficis i s'ha respectat el pressupost inicialment previst. 
 
Relacions amb altres organitzacions i institucions: 

 

 Amb autoritats locals: 

 

El procés de planificació en el qual s'ha donat suport al disseny d'aquest projecte ha 

implicat la participació activa del govern de Kenya i altres agències governamentals 

com el govern local de la regió de Dadaab així com el Departament per als Afers del 

Refugiat a més de la col·laboració amb altres Agències de Nacions Unides i ONG 

nacionals i internacionals. Això ha permès l'aportació d'aquests actors des del primer 
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moment del disseny del projecte. Tots aquests actors han estat implicats fins a la seva 

avaluació final de resultats. 

 

El govern de Kenya segueix donant suport a les comunitats locals per assegurar la 

integració dels/de les refugiats/des somalis a Kenya i aplicar les lleis de protecció i 

seguretat. 

 

A més, les activitats desenvolupades durant l'execució del present projecte s'han inserit 

en la lògica d'aplicació del Pla Nacional de Nutrició 2012-2017. Igual que aquest Pla, el 

projecte ha posat un accent particular en millorar l'estat nutricional de dones de 15 a 49 

anys i el de menors de 5 anys, reduir la prevalença de deficiències en micronutrients, 

millorar el coneixement de mètodes adequats de nutrició entre la població i reforçar els 

sistemes de control i avaluació nutricionals. 

 

Aquesta intervenció s'ha inserit també en les línies estratègiques generals del Pla 

Keniata de Lluita Contra la Pobresa establert fins 2030. Concretament dins del seu 

apartat relatiu a la Salut es fa esment que la "Constitució dóna una enorme 

responsabilitat al sector de la salut per a la realització dels drets fonamentals i que el seu 

objectiu principal és proveir de forma equitativa a cures de qualitat a tots els ciutadans"; 

per això dins del Pla s'estableix la promoció nutricional com a element essencial. Lluitar 

contra la pobresa a Kenya (igual que s'ha fet en el context d'aquest projecte), recolzant 

el compliment dels Objectius del Mil·lenni és, en definitiva vincular aquesta amb el 

desenvolupament a llarg termini del país. L'eradicació de la pobresa, sent un dels ODM, 

no s'aconsegueix exclusivament mitjançant el subministrament de béns i recursos sinó 

propiciant les condicions desitjables de desenvolupament (com el trobés en un estat de 

salut adequat) que permetin a la població generar els seus propis recursos i béns. 

 

 Amb els socis col·laboradors: 

 

ACNUR ha comptat en tot moment amb la perícia i l'assessorament tècnic dels seus 

socis executors locals especialitzats i la tasca de la seva oficina central a Kenya ha estat 

establir vincles entre els diferents agents implicats així com coordinar i supervisar les 

seves actuacions. 

 

L'experiència de treball tant d'ACNUR com de les seves contraparts en la 

implementació d'aquest tipus de projectes en les zones d'actuació d'aquesta proposta i 

l'heterogeneïtat de les accions que l'han integrat, han  proporcionat  un  resultat altament 

qualificat (superant en alguns casos el 100% dels indicadors previstos) en la garantia del 

compliment del dret a la salut i la cobertura en aquest sector de les necessitats de la 

població infantil, de les dones i de la població refugiada en general. 

 

  Amb altres agències de Nacions Unides: 

 

ACNUR durant el període d'execució d'aquest projecte ha treballat amb altres agències 

del sistema de Nacions Unides com l'OCHA, UNAIDS, el PNUD, UNICEF, l'OMS, el 

PAM i el UNFPA. 
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ACNUR ha seguit formant part del Marc d'Assistència de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament (UNDAF, les seves sigles en anglès), el Pla de Resposta 

d'Emergència Humanitària i és líder del Clúster de Protecció al país. 

 

Actitud cap al projecte de les / dels beneficiàries / is. Participació, implicació i 

motivació: 

 

ACNUR treballa en tots els seus programes (emergència inclosos) sobre la base d'una 

programació participativa amb les persones d'interès, basada en un enfocament de drets 

i un enfocament comunitari, que permet a la població beneficiària participar de manera 

activa en les diferents fases dels projectes a desenvolupar, contribuint d’aquesta manera 

a la construcció d’una ciutadania activa, com en el cas d’aquest projecte. 

 

La implicació per part de la població beneficiària protagonista d'aquest projecte 

(població infantil i les seves famílies, dones embarassades i lactants i població refugiada 

general en els 6 camps d'intervenció del projecte) ha estat total des de la planificació del 

seu contingut fins a l'avaluació que realitzarà del mateix després del seu tancament. 

 

Mitjançant mètodes per a la presa de decisions col·laboratives com tallers o grups focals  

diferenciats per edats i sexe, els participants han pogut desenvolupar un aprenentatge 

social promovent la seva autonomia i produint una matriu visual del pla del projecte. 

 

Aquests tallers han estat enfocats cap al coneixement local permetent que la població 

refugiada hagi realitzat la seva pròpia valoració. 

 

Mitjançant la realització de tallers pilotats per ACNUR i els seus socis col·laboradors 

per a la presa de decisions col·laboratives, aquesta població ha establert les seves 

prioritats considerant els factors socioeconòmics, polítics i culturals redundant en la 

seva apropiació del projecte i futura sostenibilitat del mateix: 

 

 Han definit les temàtiques de les formacions com aquelles de major interès per al 

reforç de capacitats dels treballadors comunitaris de salut i les temàtiques que han 

conformat el contingut dels missatges clau sobre educació nutricional per a les 

sensibilitzacions 

 S'han establert els rols de les dones en la distribució d'alimentació tan terapèutica 

com suplementària. 

 

Participació i apoderament de dones en diferents fases del desenvolupament del 

projecte. 
La participació i l'apoderament de dones i nenes en les seves comunitats, és essencial 

per assegurar la igualtat de gènere i la seva protecció. Per tant, per a la concepció i el 

desenvolupament del projecte, s'han pres les següents mesures (igual que en el  resta de  

les  operacions de  l'ACNUR) a  la  regió on  s'ha  implementat la proposta (Dadaab): 

 

En el disseny de la proposta: 

S'ha donat la participació significativa a través de la posada en marxa de mètodes 

de diagnòstic promovent el dret de les dones a participar en la presa de decisions 
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d'una manera significativa i expressar les seves opinions en tots els assumptes que 

afecten les seves vides. 

 

Durant el desenvolupament de la proposta: 

 S'han posat en pràctica accions específiques destinades a donar suport al 

apoderament de dones com la dotació de salaris com a treballadores 

comunitàries de salut 

 Les dones han estat partícips actives de la distribució d'equipament com les 

enquestes nutricionals i els productes d'alimentació terapèutica i suplementària, 

el que ha contribuït a la seva apoderament poden tenir un major accés al gaudi 

dels seus drets 

 S'ha donat prioritat, al seu torn, a la participació de dones en les capacitacions 

dels treballadors comunitaris de salut en els camps sobre la gesti ó comunitària 

de la desnutrició moderada i severa i l'educació nutricional 

 

Posteriorment al terme del període d'implementació de la proposta: 

 S'ha promogut el dret de les dones a la participació activa en el procés 

d'avaluació de la mateixa 

 S'ha fomentat l'accés de les dones beneficiàries del projecte en nova s actuacions 

que garanteixin l'exercici efectiu dels seus drets 

 

Altres valoracions relatives a l'impacte de gènere, impacte ambiental, tancament i 

transferència del projecte, tecnologia apropiada i sostenibilitat econòmica 

 

Impacte de gènere : 

 

La intervenció d'aquest projecte ha tingut una incidència particular en la situació de les 

persones amb necessitats especials (PSNS), la qual cosa significa que s'ha prestat una 

especial atenció a la població amb major grau de vulnerabilitat, dins de la qual, ocupen 

un lloc destacat les dones i les nenes. 

 

Aquesta proposta ha estat directament relacionada amb la priorització del treball amb 

dones sota una perspectiva de gènere en tots els apartats de la mateixa. ACNUR ha 

tingut en compte en tot el cicle de projecte els interessos i necessitats diferenciats 

d'home i dones en funció de seva posició de gènere. Les dones van ser identificades 

com a grup beneficiari prioritari, i per garantir la seva participació, ACNUR va centrar 

l'avaluació externa realitzada en grups de dones majoritàriament. 

 

Ha estat en les formacions que ha ofert aquest projecte on s'ha treballat la transformació 

de les relacions de gènere. S'han introduït missatges en les mateixes sobre els drets de la 

dona, la igualtat de gènere, i el lideratge femení. 

 

L'objectiu ha estat promoure l'apoderament femení. La metodologia emprada en 

aquestes capacitacions ha estat clau per assolir una profunditat d'impacte, ja que s'ha 

basat i ha fet constant èmfasi en el treball en grup i l'organització col·lectiva. Aquests 

processos participatius tenen una importància cabdal per aconseguir l'autoconeixement 

com a gènere, i la conformació de grups específics de dones que identifiquin els seus 

propis interessos i les estratègies per assolir-los. 
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En aquest sentit, s'ha aconseguit un efecte multiplicador d'aquestes capacitacions de 

manera que aquestes dones han assumit el lideratge tant de la lluita femenina, com de la 

lluita social en les seves comunitats. 

 

D'altra banda, el suport al procés d'empoderament tant social com econòmic de les 

dones ha revertit en una transformació gradual de les relacions de gènere i per tant en 

l'accés a oportunitats. 

 

Impacte mediambiental : 

 

El flux massiu de refugiats/es de forma arbitrària sense l'adopció de mesures de 

protecció mediambiental ha accelerat la degradació del medi ambient. L'impacte de 

grans camps de refugiats/des i desplaçats/es interns/es es reflecteix en una desforestació. 

 

Per això, el present projecte ha pres en consideració els aspectes mediambientals per 

evitar impactes negatius sobre les zones d'actuació. Al llarg de la seva fase 

d'implementació no s'ha fet ús de cap tecnologia perjudicial amb l'entorn, ni s'ha dut a 

terme cap actuació que hagi pogut comprometre l'equilibri mediambiental. El projecte 

no ha generat residus tòxics ni de difícil tractament i tampoc s'han realitzat abocaments 

de cap tipus. En el marc concret d'aquest projecte no hi ha hagut intervencions amb 

repercussió mediambiental directa. 

 

D'altra banda, el Programa General d'ACNUR on s'ha inserit aquesta implementació 

durant 2013, ha fomentat i abordat, mitjançant activitats de capacitació i sensibilització 

dels/de les beneficiaris/àries de manera transversal, la cura i respecte al medi ambient, 

integrant en aquestes activitats a les comunitats receptores com a mètode per a 

l'assoliment de contextos de cohesió social. 

 

En els 6 camps d'actuació d'aquest projecte s'està seguint l'objectiu d'aconseguir que els 

mateixos siguin "ecofriendly". Per a això s'estan repartint llavors per família perquè es 

plantin arbres i establir zones verdes. Així mateix, ha repartit estufes ecològiques de 

baix consum per a la cura del medi ambient. 

 

ACNUR posa en pràctica polítiques mediambientals en totes les seves operacions amb 

refugiats/des, IDPs i retornats/des, basades en quatre principis clau recollits a 

"Directrius Mediambientals" (1966, 2005): 1) és millor prevenir que curar; 2) 

enfocament global; 3) participació local; 4) rendibilitat 

 

ACNUR integra aquests principis en totes les seves activitats i garanteix que les seves 

contribucions siguin oportunes, adequades i estiguin ben coordinades. Les necessitats ja 

identificades es cobreixen mitjançant la posada en marxa de diversos projectes i 

activitats, que asseguren una adequada gestió mediambiental en les operacions de 

l'ACNUR. Aquestes iniciatives impliquen conscienciar sobre temes mediambientals 

clau, intervenir el més aviat possible per prevenir o mitigar el dany, desenvolupar 

projectes pràctics en el terreny, i formar i donar suport als socis executors i a les 

agències governamentals amb què col·labora ACNUR. 
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Així mateix, l'ACNUR fa una gestió responsable dels recursos en les seves operacions 

globals, estalvi energètic en els edificis i les operacions en terrer, reducció en el nombre 

de viatges, recerca d'energies renovables. L'ús apropiat i la conservació de la terra i 

l'aigua i la reforestació contribueixen a la reducció de gasos d'efecte hivernacle. S'estan 

forjant noves relacions amb els sectors públic i privat per donar suport solucions 

energètiques punteres. 

 

Es treballa, al seu torn, conjuntament amb la Unió Mundial per la Natura (UICN) per 

concebre plans de restauració i rehabilitació, amb CARE International per a la difusió 

d'eines de valoració, seguiment i avaluació, amb la Safire (Aliança del Sud dels 

Recursos Indígenes) per a l'agricultura sostenible i amb UNESCO per l'educació 

mediambiental. D'altra banda s'elaboren polítiques conjuntes amb el PNUMA, OCHA,  

UN-Energy i l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). 

 

Material tècnic i equipaments usats per a l'execució del projecte (tecnologia 

apropiada) 
 

Recursos materials que han estat necessaris per a l'adequat desenvolupament de les 

activitats: 

 

Els socis executors d'ACNUR han comptat amb personal altament especialitzat i 

capacitat per garantir, sota la supervisió de l'ACNUR, la viabilitat tècnica d'aquesta 

intervenció. 

 

Aquest projecte no ha implicat cap tipus de requisits tècnics específics o complicats. 

L'equipament i els productes alimentaris de fàcil ús han estat distribuïts pels treballadors 

comunitaris. 

 

En relació a l'assistència tècnica necessària en les activitats de capacitació i 

sensibilització aquestes han estat realitzades per personal expert, seleccionat per 

ACNUR en col·laboració amb les autoritats locals, que s'ha encarregat de l'execució i 

supervisió del procés formatiu. Tot això ha comportat a la utilització i el reforç de les 

capacitats dels recursos locals. 

 

Des del punt de vista tecnològic, la futura sostenibilitat del projecte queda garantida, ja 

que no generarà cap tipus de dependència tecnològica i no serà necessària la 

transferència de personal des de l'exterior. 

 

Personal que ha intervingut en l'execució del projecte 

 

Els recursos humans necessaris per a la bona execució d'aquest projecte han estat 

compostos  en  primer  lloc  pel personal  remunerat  de  l'ACNUR a  Kènia,  adscrit  al 

programa general, el salari no s'ha imputat a aquest projecte. 

 

En segon lloc, s'ha trobat el personal dels socis executors. Aquestes ONG han estat 

adscrites a aquest projecte, en el marc del qual van signar amb l'ACNUR un acord de 

coexecució. Sent soci executor d'ACNUR, el personal d'aquestes organitzacions ha 
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treballat en estreta col·laboració amb l'Agència, que ha supervisat el compliment de les 

activitats i normes previstes en aquest acord. 

 

No obstant això, cal ressaltar, que el personal necessari per a l'execució d'aquest 

projecte no ha pertangut només a les ONG executores sinó que s'ha dut a terme el 

pagament  de  salaris  a  refugiades/ts  per  tal  de  fer-los  partícips  directes  de  les 

activitats de distribució d'aliments terapèutics i suplementaris i en la d'identificació 

primerenca de casos que han contribuït a reduir els elevats índexs relatius a la 

malnutrició severa i moderada dels menors de 5 anys i dones embarassades i lactants 

fonamentalment. 

 

Entre el personal local del projecte ha destacat: 

 

 Personal d'activitats de sensibilització 

 Personal de distribució de productes d'emergència 

 Personal de capacitació 

 

Un dels punts més rellevants d'aquest projecte és que s'ha produït una transferència de 

coneixement al personal local. Aquest marc de treball ha ajudat a establir una sòlida 

base per a programes i projectes de mitjà i llarg termini, crear i enfortir les capacitats 

locals, mobilitzar les comunitats, animar la participació comunitària, i donar suport al 

procés de bon govern local. 

 

La capacitació és una premissa necessària per assegurar la continuïtat dels projectes. 

Per això, ACNUR capacita els beneficiaris que es fan càrrec posteriorment de la 

continuïtat de les accions empreses i que els serveis segueixin en funcionament un cop 

l'Agència acabi les seves intervencions. 

 

Pertinència: 

 

Aquesta proposta ha estat absolutament pertinent ja que s'ha aconseguit cobrir les 

necessitats urgents en l'àmbit de la nutrició en les seves zones d’actuació. En aquest 

sentit, s'ha donat un descens en les taxes de malnutrició severa entre menors de 5 anys 

(fonamentalment entre les nenes) per sota de l'1% donant-se un enorme increment del 

nombre de casos tractats amb índexs de recuperació mitjana en els 6 camps del 88% i el 

descens de les taxes de malnutrició moderada sobretot entre població infantil i dones 

embarassades i lactants per sota del 10%. 

 

Adequació : 

 

Com s'ha fet també esment en apartats anteriors, la present intervenció s'ha inserit en les 

línies generals d'actuació del Pla Nacional de Nutrició 2012-2017 i del Pla Keniata de 

Lluita Contra la Pobresa establert fins 2030. 

 

El programa general executat per ACNUR a Kènia, i a nivell general en tots els països,  

té un alt component d'enfortiment institucional. Les decisions sobre totes les activitats 

s'executen prèvia consideració dels representants governamentals. 
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L'enfocament d'ACNUR a les accions d'integració, com la present, es basa en actuar, no 

només amb els/les beneficiaris/es directes/es, sinó amb l'entorn social i institucional en 

què aquests/es s'insereixen. Només un enfocament integral, que enforteixi els processos 

de desenvolupament local, pot garantir el ple èxit en la integració de les persones en 

zones d'acollida. 

 

L'enfortiment de capacitats comunitàries i la seva disponibilitat regular ha constituït per 

tant juntament amb la dotació de productes alimentaris per lluitar contra la desnutrició 

la pedra angular del projecte. 

 

Coherència: 

 

Tenint en compte les necessitats identificades i expressades per la població refugiada, la 

intervenció de l'ACNUR mitjançant aquest projecte, i d'acord amb els principis i 

objectius estratègics globals del seu Programa a Kenya, ha estat de gran rellevància i 

coherent amb les realitats analitzades. A més, és destacable que la intervenció 

desenvolupada amb aquest projecte ha concedit especial importància a la població més 

vulnerable, entre ells, especialment a les dones i les nenes. 

 

TANCAMENT DEL PROJECTE 

 

Finalització i transferència del projecte. Grau de sostenibilitat de la intervenció: 

 

En el context de treball d'ACNUR, la dràstica distinció entre intervencions d'emergència 

i de desenvolupament perd sentit davant la proliferació d'emergències contínues o 

cròniques en moltes de les seves zones d'actuació, en particular de l'Àfrica 

Subsahariana, en què la població de refugiats/es i de desplaçats/es interns/es depenen de 

l'ajuda durant llargs anys. En aquests casos d'emergència crònica, l'ajuda humanitària 

necessàriament ha d'assumir un enfocament de desenvolupament a mitjà i llarg termini. 

 

L'ajuda d'emergència, les tasques de rehabilitació i l'ajuda al desenvolupament 

coexisteixen en temps de conflicte i crisi i interactuen d'innombrables formes. 

 

Per això, l'ACNUR dissenya i executa les seves intervencions d'Ajuda Humanitària de 

manera que l'ajut contribueixi al desenvolupament futur de la població beneficiària,  és 

a dir, l'ajuda no és utilitzada com un mer pal·liatiu sinó com una inversió que 

contribueix a establir les bases per el desenvolupament sostenible, contribuint així a 

reduir la vulnerabilitat de la població (en el cas present, la de la població refugiada a 

Kenya). 

 

Per tot això, la vinculació, entre l'Ajuda Humanitària, la Rehabilitació i el 

Desenvolupament és clara, atès que els projectes desenvolupats contribueixen a 

proporcionar solucions a llarg termini als problemes i necessitats agudes dels/es 

afectats/es, solucions, al seu vegada, acceptades i recolzades localment. 

 

Les intervencions d'ACNUR es basen, tant en una estimació immediata de les 

necessitats dels/de les afectats/des com en una anàlisi del conjunt de la seva situació 

vital, és a dir, de la seva vulnerabilitat. És un tipus d'ajuda que se centra no només a 
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cobrir les necessitats bàsiques sinó també en aspectes com la protecció dels seus drets 

humans (derivats de la legislació internacional o nacional) i les necessitats socials com 

la seguretat, etc. ACNUR no només se centra en l'anàlisi de les necessitats de les 

comunitats sinó en el de les seves vulnerabilitats. Mentre que les primeres són 

requeriments immediats per a la supervivència, que sorgeixen a curt termini, les 

vulnerabilitats són factors de llarg termini i en la seva major part estructurals, que hi ha 

abans, durant i després del desastre, si bé tenen un caràcter dinàmic i evolucionen amb 

el temps. 

 

Aquesta distinció és important ja que els projectes d'ajuda que s'orientin només a les 

necessitats tindran un abast merament pal·liatiu, mentre que una intervenció com 

l'executada, amb objectius a llarg termini ha requerit afrontar els factors de 

vulnerabilitat. 

 

En conclusió, l'ACNUR integra els objectius de l'ajuda humanitària, de la rehabilitació i 

del desenvolupament, dins del marc d'una estratègia a llarg termini, com són els 

Programes generals anuals d'ACNUR a Kènia. 

 

És difícil calibrar quan podrà realitzar-se una transferència del projecte de forma 

definitiva i per tant donar-se per conclosa la intervenció, donada la persistència encara 

d'innombrables casos de desnutrició, incidència de patologies i vulneració de drets per 

part de la població refugiada dins del país. 

 

Tots els projectes d'ACNUR executats a Kenya són no obstant això dissenyats sota la 

perspectiva d'un futur en què ACNUR no estigui present al país, i sigui la pròpia 

població beneficiària dels projectes executats amb anterioritat, qui continuï amb les 

tasques de desenvolupament. 

 

Aquest projecte no ha constituït una intervenció aïllada sinó que format part del 

Programa General d'ACNUR a Kènia, un dels objectius consistia, i segueix consistint en 

l'actualitat, a proporcionar solucions duradores a la població refugiada garantint la seva 

protecció i la salvaguarda els seus Drets Humans. El fet de formar part d'un programa 

més ampli garanteix la sostenibilitat del projecte, en tant que és una acció coordinada 

amb totes les agències presents a la zona i no una intervenció aïllada. 

 

Sostenibilitat econòmica 

 

Pel que fa a la viabilitat financera es refereix, aquesta queda garantida ja que el present 

projecte s'ha emmarcat en el Programa General d'ACNUR a Kènia. 

 

Els programes d'ACNUR es financen gairebé exclusivament mitjançant contribucions 

voluntàries, principalment de governs (97%) però també d'altres grups, incloent 

organitzacions intergovernamentals, empreses i ciutadanes/us. 

 

Al llarg de 2014, l'ACNUR continua desenvolupant accions per tal d'aconseguir el 

descens de les taxes de malnutrició aguda severa i moderada essencialment entre 

menors de 5 anys en els camps de refugiats de la regió de Dadaab i té previst un 
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pressupost de 10 milions de dòlars per al sector de la nutrició a Kenya durant aquest any 

en curs. 

 

Projecció del projecte: 
 

Durant l'etapa d'integració se seguiran posant en marxa Projectes Basats en la 

Comunitat en les zones acollida com per exemple en el sector de la salut igual que en el 

cas del present projecte executat, ja que la millora dels serveis dels centres de 

recuperació i tractament nutricional i dels hospitals dels camps de Dadaab ha "esquitxat  

favorablement" a la població kenyana confrontant. L'enfocament de desenvolupament 

comunitari enfortirà el procés de prevenció de conflictes. 

 

ACNUR ha de continuar els esforços de protecció de les poblacions davant els abusos 

dels drets humans, inclosos el dret de retorn als seus països i la lliure circulació, 

condicions prèvies per a un desenvolupament humà sostenible . 

 

En el cas de no ser factible el retorn a causa de condicions no favorables en els seus 

llocs d'origen, ACNUR seguirà vetllant pel respecte als drets humans de les persones 

refugiades a Kenya contribuint a establir les bases d'un desenvolupament sostenible que 

serveixi de motor per la recuperació de les zones d'acollida. 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

 

Adequació a objectius globals: 

El projecte ha ajudat a la consecució de l'Objectiu General fixat, és a dir, "Contribuir al 

procés de protecció internacional de les / dels refugiades / ts en els camps de la regió de 

Dadaab assegurant l'accés a serveis bàsics essencials” un dels principis rectors del 

Programa General d'ACNUR a Kenya. 

 

Aquest principi es vertebra en els següents objectius desenvolupats: 

 Assegurar la protecció internacional i el benestar socioeconòmic i aconseguir 

solucions duradores a favor de les/dels refugiades/ts, donant suport al mateix 

temps el reforç de la capacitat de les institucions nacionals per gestionar la 

situació d'aquesta població. 

 Assegurar una coordinació eficaç de les operacions i una gestió que equilibri   

l'eficàcia, l'economia dels mitjans, la resposta a temps i l'impacte, inclosa la 

responsabilitat pel que fa a l'ús dels recursos financers, materials i humans 

disponibles 

 

Conclusions 
 

Mitjançant l'execució del present projecte s'ha aconseguit reduir àmpliament en els 6 

camps d'intervenció de la regió de Dadaab dels índexs alarmants que marcaven un 

5% respecte a la desnutrició aguda severa de menors de 5 anys fins a l'1%; per altra 

banda, la distribució d'alimentació suplementària ha permès evitar que es degradi l'estat 

nutricional de la població infantil, les dones embarassades i lactants refugiades en 

aquests camps assolint-se un taxa mitjana inferior al 10% relativa a la desnutrició 

aguda moderada. 
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Les capacitacions dels treballadors sanitaris comunitaris han permès la instauració de 

mecanismes a nivell de la comunitat de detecció i identificació primerenca de casos de 

desnutrició i del seu seguiment i monitoratge, element que ha estat essencial en la 

reducció de la malnutrició severa i moderada. 

 

A més, les sensibilitzacions sobre educació nutricional de la població refugiada 

mitjançant l'ús de missatges adaptats a la realitat d'aquesta població ha contribuït a 

la implicació de les famílies com a màximes responsables en la prevenció de 

patologies fàcilment previsibles i la salvaguarda de la salut dels seus membres i la cura 

del seu nutrició sobretot la dels més petits i la de les dones embarassades. 

 

El projecte ha integrat un element essencial d'empoderament socioeconòmic femení i 

d'integració local evitant contextos conflictius per a aquella població el retorn voluntari 

als seus països d'origen ha estat inviable el 2013. 

 

La desnutrició és la primera causa de mort infantil en nens i nenes menors de cinc 

anys. Les campanyes per lluitar contra la malnutrició s'estan veient afectades a tot el 

món per la caiguda de la producció i la pujada del preu dels aliments. Aquesta crisi es 

veu incrementada a l'Àfrica per la sequera i els conflictes armats. 

 

Gran part del treball d'ACNUR contra la desnutrició dels refugiats/des en tot el món es 

desenvolupa al llarg de l'embaràs fins al segon any de vida del/de la nen/a com ha estat   

el cas d'aquest projecte. La desnutrició comporta seqüeles físiques i psíquiques. 

Assegurar una nutrició adequada és vital per a la protecció dels refugiats/des. 

 

L'Agència fa, com durant la implementació d'aquest projecte, regularment estudis de 

nutrició en assentaments de refugiats/des, entrevistant a les famílies i registrant la 

relació entre pes i alçada i la circumferència dels braços entre els/les menors de cinc 

anys. ACNUR segueix recolzant el programa d'alimentació de nadons i nens/es 

petits/es, la lactància materna, assessorant i assegurant-se que les mares posterguin el 

deslletament i utilitzin l'alimentació complementària. 

 

A més, el assegurar una bona nutrició a la població refugiada, objectiu essencial 

d'aquest projecte, ajuda a progressar en el compliment dels Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni : 

 Una població ben nodrida és més productiva per a la seva comunitat i es 

trenca el cercle de pobresa generacional (ODM1) 

 Millora el rendiment escolar (ODM2) 

 Una dona ben nodrida té un paper decisori més actiu en la vida de la seva família 

i comunitat (ODM3) 

 Es redueixen el 50% de morts infantils (ODM4) 

 Es redueix la mortalitat materna (ODM5) 

 Es té més resistència a infeccions com el VIH o la malària (ODM6) 
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Els/les refugiats/des residents en els camps de la regió de Dadaab a Kenya, entre els 

quals hi ha un 95% de somalis, són víctimes d'una situació d'extrema pobresa a causa 

dels seus alts nivells de dependència de l'ajuda exterior i un alt nivell de malnutrició 

entre la seva població. Aquests/es tenen el dret de viure en els camps de refugiats amb  

la major dignitat i el major nivell de salut,és imperatiu, per això, seguir proporcionant-

los la protecció i l'asil necessaris i cobrir les necessitats bàsiques en termes d'una 

adequada alimentació, aigua, sanejament, refugi i serveis de salut. 

 

El projecte ha aconseguit un desenvolupament sostenible gràcies a la reducció de 

vulnerabilitats i el reforç de capacitats personals. ACNUR, segueix abordant tots i 

cadascun dels reptes perquè els nens refugiats puguin exercir el seu dret d'accés a la 

salut amb una adequada nutrició. 

 

D'altra banda, el Programa General d'ACNUR a Kenya on s'ha integrat el present 

projecte  ha desenvolupat les següents actuacions complementàries en els 6 camps 

d'actuació de la regió de Dadaab: 

 

Camp de Dahagaley: 

 

En l'àmbit de la protecció 

 Té instal·lat un centre de trànsit on ha dut a terme el registre de les famílies abans 

de ser acollides en altres camps o en tercers països. 

 Hi ha un espai recreatiu per a la infància on s'han dut a terme activitats de joc i 

oci. 

 

En l'àmbit de l'educació 

 S'ha donat la escolarització de la població infantil a les escoles de primària (7) que 

encara només ascendeix al 33,9% (33% d'ells nens/es), per la qual cosa ACNUR 

seguirà fomentant l'ensenyament obligatori dins del camp i la escolarització en les 

2 escoles de secundària amb taxes de matriculació de les noies del 21%. 

 Disposa també d'un centre de formació professional per joves on s'han realitzat 

formacions sobre la posada en marxa d'activitats generadores d'ingressos. 

 

En l'àmbit de l'autogestió per part de la població refugiada 

 El camp disposa d'estructures decisòries de lideratge comunitari amb l í poders de 

bloc i de secció i un líder general del camp que ha estat elegit per elecció 

democràtica. 

 

En l'àmbit de la salut i la nutrició: 

 S'han dut a terme en els 4 centres de salut de què disposa el camp una mitjana de 

400 consultes al dia í ai 60 per professional sanitari a més d'operacions en el seu 

hospital; el 90% dels casos han estat atesos per personal professional capacitat. 

Aquest hospital disposa d'un centre de recuperació ó nutricional on s'ha donat el 

tractament de xoc per als casos amb complicacions mèdiques en el context de 

implementació d'aquest projecte 
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En l'àmbit de l'aigua i el sanejament: 

 7 sistemes de adducció d'aigua han estat funcionals durant tot 2013 i 2 situats fora 

del camp que han proveït a la població local propera al campament és, aquest 

camp disposa de 6 tancs d'acer de reserva a què estan connectats 7,63 km de 

canonades. 

 El camp disposa d'un sistema de recollida de deixalles que ha estat organitzada 

pels comitès comunitaris. 

 

En l'àmbit de la cura del medi ambient: 

 S'han dut a terme activitats de reforestació gràcies a la distribució de llavors per a 

la plantació d’arbres entre les comunitats refugiades i d’acollida fomentant context 

s de cohesió ó social. 

 

Camp d'Ifo 2 (Est i Oest): 

 

En l'àmbit de la protecció 

 Els menors no acompanyats detectats han estat instal·lats juntament amb les seves 

famílies d'acollida a les llars disponibles en el camp. 

 

En l'àmbit de l'educació 

 Hi ha dos centre s educatiu s de preescolar on s'han dut a terme activitats d'aquest 

tipus d'ensenyament. 

 S'ha donat la escolarització de la població infantil a les escoles de primària (10) 

que ha ascendit al 72% (40% d'ells nenes) i la escolarització a l'única escola de 

secundària amb taxes de matriculació és del 3%. És un dels principals problema 

sobre el qual ACNUR vol seguir incidint degut els alts percentatges 

d'abandonament escolar a causa de la manca d'uniformes, professorat qualificat i 

materials educatius 

 

En l'àmbit de l'autogestió per part de la població refugiada 

 El camp disposa d'estructures decisòries de lideratge comunitari amb poders de 

bloc i de secció i un líder general del camp que ha estat elegit per elecció 

democràtica; s'ha donat durant 2013 un significatiu augment de participació 

femenina en els mateixos comicis. 

 

En l'àmbit de la salut i la nutrició: 

 S'ha obert un nou hospital a més dels 3 centres de salut dels que ja disposaven al 

camp. 

 Els/les nens/es afligits de malnutrició severa i complicacions mèdiques han estat 

tractats en els centres de recuperació del nou hospital. 

 

En l'àmbit de l'aigua i el sanejament: 

 7 sistemes de adducció d'aigua han estat funcionals durant tot 2013 subministrant 

aigua potable a escoles i serveis de salut a més de la població refugiada del camp; 

d'altra banda, aquest camp disposa de 6 tancs que proveeixen aigua al camp pel 

sistema de gravetat. 

 Un 80% de les llars disposa de latrines. 
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En l'àmbit de la cura del medi ambient: 

 S'han dut a terme activitats de reforestació gràcies a la distribució de llavors per a 

la plantació d’arbres dins del camp. 

 

Camp de Kaambios: 

 

En l'àmbit de la protecció 

 S'ha posat en marxa un nou lloc de policies í a amb 14 agents de seguretat. 

 S'han dut a terme activitats d'assistència psicosocial per víctimes de violència 

sexual i de gènere. 

 S'ha donat suport a la joventut refugiada per a la posada en marxa d'activitats 

generadores d'ingressos (però encara es necessita l'obertura d'un mercat) i la 

realització d'activitats esportives. 

 S'ha obert un nou punt de distribució d'aliments evitant que les dones 

principalment haguessin de traslladar-se fins al camp d’Hagadera dues vegades al 

mes per a la recollida de productes alimentaris. 

 

En l'àmbit de l'educació 

 S'ha construït una tercera escola de primària amb un total de 6.000 alumnes amb 

un 74% de taxes de escolarització. 

 El camp no disposa encara d'escoles d'ensenyament secundari, activitat que 

ACNUR té planificada fer-la en un futur pròxim. 

 

En l'àmbit de l'autogestió per part de la població refugiada 

 El camp disposa d'estructures decisòries de lideratge comunitari amb poders de 

bloc i de secció i un líder general del camp - un total de 82 que han estat elegits 

per elecció democràtica; aquestes estructures tenen una representació femenina 

equitativa respecte al n ú mero d'homes que les conformen. 

 

En l'àmbit de la salut i la nutrició: 

 El camp disposa d'1 centre de salut, els serveis oferts estan desbordats i no té un 

hospital: els casos més urgents es traslladen al d’Hagadera; el 65% dels casos han 

estat atesos per personal sanitari qualificat. 

 Els nens amb necessitat de tractament hospitalari que patien de malnutrició severa 

aguda han estat traslladats a l'hospital del camp d’Hagadera. 

 
En l'àmbit de l'aigua i el sanejament: 

 2 sistemes de adducció d'aigua han estat funcionals durant tot 2013 subministrant 

un total de 60 m3 d'aigua potable cada hora. 

 Un 10% de les llars disposa de latrines. 

 

En l'àmbit de la cura del medi ambient: 

 S'han dut a terme activitats de reforestació gràcies a la distribució de llavors per a 

la plantació d'arbres dins del camp 
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Camp d'Ifo: 

 

En l'àmbit de la protecció 

 Constitueix el punt central per al registre de noves arribades als camps de la regió 

de Dadaab. 

 Els menors no acompanyats han estat allotjats en llars d'acollida amb les seves 

noves famílies d’acollida. 

 S'han realitzat activitats d'oci i recreatives en els "espais amics de la infància" de 

què disposa el camp. 

 Hi ha un centre de proteccióó per a nens i dones en situació d'extrema 

vulnerabilitat. 

 Hi ha 27 grups juvenils que realitzen activitats de promoció de drets dels humans, 

l'empoderament de les dones i les nenes, l'esport i assistència a grups vulnerables. 

 

En l'àmbit de l'educació 

 Hi ha instal·lats en aquest camp 8 escoles de primària amb unes taxes de 

matriculació del 37% i d'ells un 63% són nenes, i 2 escoles d'ensenyament de 

secundària amb taxes que arriben al 23% i un 76% de ells són nenes. 

 El camp disposa a més d'un centre de formació professional que beneficia tant 

població refugiada com a local i de alfabetització d'adults. 

 

En l'àmbit de l'autogestió per part de la població refugiada 

 El camp disposa d'estructures decisòries de lideratge comunitari amb poders de 

bloc i de secció i un líder general del camp - un total de 220 que han estat escollit 

per elecció democràtica, les estructures d'aquest camp encara no tenen una 

representació femenina equitativa respecte al número d'homes que les conformen. 

 

En l'àmbit de la salut i la nutrició: 

 El camp disposa de 6 centres de salut els serveis oferts estan desbordats i un  

hospital; el  78%  dels  casos  han  estat  atesos  per  personal  sanitari qualificat. 

 Els nens amb necessitat de tractament hospitalari que no patien malnutrició severa 

aguda han estat tractats en el centre de recuperació de què disposa l'hospital del 

camp. 

 

En l'àmbit de l'aigua i el sanejament: 

 7 sistemes de adducció d'aigua han estat funcionals durant tot 2013 subministrant 

un total de 21 litres per persona al dia, superior al estàndard mínim necessari de 

20 litres. 

 S'han instal·lat fins a la data 21.704 latrines al camp: amb un ús de mitjana de 6 

persones per latrina. 

 

En l'àmbit de la cura del medi ambient: 

 S'han dut a terme activitats de reforestació gràcies a la distribució de llavors per a 

la plantació d'arbres dins del camp a fi de reparar els danys causats per la 

superpoblació; aquestes àrees abasten un total de 4 km2. 
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Camp de Hagadera: 

 

En l'àmbit de la protecció 

 Disposa d'un punt d’informació per al retorn. 

 Hi ha instal·lats 3 llocs de policies amb 75 agents. 

 Durant 2013 s'han realitzat activitats dins el camp de la prevenció i assistència a 

víctimes de la violència sexual i de gènere. 

 S'ha donat suport a la posada en marxa d'activitats generadores d'ingressos dins 

del camp per aconseguir l'autosuficiència de part de la població refugiada; aquest 

tipus de projectes estan generant un creixent interès entre els refugiats sobretot 

entre la joventut. 

 

En l'àmbit de l'educació 

 Hi ha instal·lats en aquest camp 6 escoles de primària amb unes taxes de 

matriculació el 37% i 2 escoles d'ensenyament secundari ria amb taxes que arriben 

al 14,8%. 

 El camp disposa a més d'un centre de formació professional que beneficia tant 

població refugiada com a local sobretot a la població jove i un alfabetització 

d'adults. 

 

En l'àmbit de l'autogestió per part de la població refugiada 

 El camp disposa d'estructures decisòries de lideratge comunitari amb poders de 

bloc i de secció i un líder general del camp - un total de 286 han estat escollits per 

via democràtica. 

 

En l'àmbit de la salut i la nutrició: 

 El camp disposa de 4 centres de salut amb una mitjana 454 pacients al dia. Els 

serveis oferts estan desbordats. 

 Els/les nens/es amb necessitat de tractament hospitalari que no patien malnutrició 

severa aguda han estat tractats en el centre de recuperació dels què disposa 

l'hospital del camp. 

 Hi ha un punt de distribució d'aliments. 

 

En l'àmbit de l'aigua i el sanejament: 

 6 sistemes de adducció d'aigua han estat funcionals durant tot 2013 subministrant 

un total de 20 litres per persona al dia assolint l’estàndard mínim necessari. 

 Es dóna un ús de mitjana de 13 persones per latrina. 

 

En l'àmbit de la cura del medi ambient: 

 S'han dut a terme activitats de reforestació gràcies a la distribució de llavors per a 

la plantació d'arbres dins del camp i fora d'aquest entre la població de Kenya a fi 

de reparar els danys causats per la superpoblació; aquestes àrees abasten un total 

de 4 km
2
. 
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Panoràmica aèria dels camps 

 

 

 
 

Punt de distribució d’aliments 
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Distribució vitamina A 

 
Control desnutrició aguda 

 
Aliments preparats 
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Enquesta nutricional 

 

 

 

 

 
Recollida de deixalles per contribuir a la cura del medi ambient 
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Potabilització d’aigua 

 

 

 

 

 
Registre i identificació de la població refugiada 
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