Qui som?

Projectes de Cooperació

La Fundació Equilibri és una organització sense ànim de
lucre constituïda l’any 2002 que finança projectes de formació universitària i socials als països de renda més baixa.
La nostra missió consisteix en inverteix en la formació
universitària i les competències dels joves sense recursos,
procedents de les zones rurals dels països més vulnerables,
per tal de desenvolupar tot el seu potencial, facilitar la seva
incorporació al mercat laboral i generar canvis sostenibles.

EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA
Aquest projecte es va iniciar l’any 2004 i consisteix en concedir microcrèdits a joves universitaris de zones
zones rurals desfavorides
de Bolívia per tal que puguin finalitzar una formació de grau superior i contribuir al desenvolupament
de les seves comunitats.
ASSISTÈNCIA ALIMENTÀRIA

Objectius
•

Incrementar el nombre de joves amb preparació universitària en aquestes zones.

•

Apoderar les dones a través de la formació professional.

•

Fomentar el teixit associatiu mitjançant la creació de
grups de treball en les regions on actuem.

•

Oferir solucions informàtiques a les entitats sense ànim
de lucre per millorar les seves necessitats.

Per possibilitar l’accés dels estudiants universitaris sense
recursos a una dieta sana, vam decidir posar en
funcionament un menjador universitari a Sucre, on
s’ofereixen esmorzars i dinars a un preu molt reduït.

DESENVOLUPAMENT RURAL I COMERÇ JUST
Barcelona

Bolívia

El 2006 vam posar en marxa un projecte de formació tèxtil
adreçat a un grup de dones de la comunitat de Chutahua
(Bolívia).
Els materials produïts són
venuts sota els estàndards
del comerç just, amb
l’objectiu de millorar la situació d’aquestes famílies.

Wapsi
A la Fundació Equilibri hem engegat un model innovador
de captació de fons per a les ONG a través de les compres
online solidàries. Apostem fermament pel comerç per Internet per generar valor social.

COMPRES PER INTERNET?
Wapsi.org és la forma més fàcil de col·laborar amb
l’ONG que escullis sense que a tu et costi diners. Hi ha
més de 240 botigues. Segur que trobes la teva!
El mecanisme és molt senzill. Tu compres al preu de
sempre a la botiga habitual, nosaltres rebem un percentatge de les vendes i el destinem a l’ONG que seleccionis. Pots fer la teva aportació de forma anònima o
registrant-te. Si et registres, per cada compra obtindràs
Civis de Civiclub, per a poder canviar-los per descomptes o regals en oci i cultura.
A Wapsi.org apostem per la col·laboració entre els compradors, les ONG i les empreses per generar valor social.

A la Fundació Equilibri creiem en un món més just i equilibrat, tant entre els diferents països com a l’interior de
cadascun d’ells. Amb la nostra feina intentem contribuir a
aquest objectiu. Sols, però, no podem fer-ho. Ens ajudes?
Pots col·laborar amb la Fundació Equilibri:

Fundació Equilibri
Carrer Casp, 37 1r 4a

Comprant online a través de Wapsi.org

08010 Barcelona

Esculls una botiga, ens selecciones com a ONG beneficiària i, al realitzar la compra, ens estaràs donant un percentatge d’ella sense cap cost adicional per a tu.

Tel: 93 342 60 46
www.fundacioequilibri.org
equilibri@fundacioequilibri.org

Adquirint comerç just
Comprant els nostres Diverdits (titelles didàctiques) contribuiràs a millorar les condicions de vida d’una de les
comunitats més pobres de Bolívia però alhora divertiràs
els més petits de la casa i ajudaràs a preservar la cultura
popular catalana i boliviana.

També ens pots seguir a les xarxes socials i estar al dia
de totes les nostres novetats

Com a voluntari

Vols rebre informació de la Fundació Equilibri?

Si t’interessen els nostres projectes i vols ajudar-nos, no
dubtis en contactar amb nosaltres.

Inscriu-te a la nostra pàgina web o fes-nos arribar
aquesta butlleta:

Fent donacions habituals o puntuals
Tant si ets un particular com una empresa pots destinar
una part dels teus diners a contribuir al desenvolupament. L’aposta per l’educació és un dels àmbits prioritaris de la Responsabilitat Social. Estàs compromès amb la
societat? Practica RS amb nosaltres.
Fundació Equilibri
Banc Sabadell
ES97 0081 0057 3700 0137 4041
Posa’t en contacte amb nosaltres si vols col·laborar amb els
nostres projectes!!
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Com col·laborar?

