MEMORIA ANUAL 2017

Fundació Equilibri
La Fundació Equilibri es va constituir el dia 17 de desembre de 2002. Està present
a Bolívia i Espanya.
Els seus objectius fundacionals estan basats en tres eixos:
• la concessió de microcrèdits de suport a estudiants universitaris de països del
sud, per tal de facilitar-los la seva formació, amb la intenció que aquesta sigui prou
sòlida com per a influir positivament en el propi context social una vegada
esdevinguin professionals titulats.
• garantir una alimentació equilibrada i de qualitat als estudiants universitaris dels
països del sud a través de menjadors universitaris.
• i la participació en projectes d’innovació energètica i tecnològica, destinats a la
millora de l’eficiència energètica i l’aplicació de noves tecnologies innovadores.
Durant l'any 2017 s’han desenvolupat les següents activitats:

1. Programa d’ajuda a formació universitària a Bolívia

Des de Fundació Equilibri continuem
apostant pels nostres projectes
tecnològics i de cooperació. Malgrat
les dificultats, hem iniciat igualment
nous reptes que aporten sinèrgies
positives dins i fora de la nostra entitat.
Aquestes apostes poc a poc van
donant els seus fruits i creiem que el
valor que estan generant serà un dels
pilars importants per fer front a
aquests moments incerts de crisi
econòmica.
Aprofitem per donar les gràcies a les
entitats que ens col·laboren i ens
ajuden dia a dia. També agraïm
enormement el suport dels
socis/sòcies i donants, i el de tots
aquests que, sense saber-ho, posen el
seu granet de sorra perquè no deixem
de fer el que ens agrada.

2. Menjadors Universitaris a Bolívia
3. Wapsi.org

Atentament;

Equip Fundació Equilibri

Programa d’ajuda a la formació
universitària a Bolívia
Amb aquest projecte, que es va iniciar a principis
de 2005, estem aconseguint que joves de les
zones rurals més desfavorides de Bolívia rebin una
formació completa i de qualitat dintre del seu propi
país, perquè posteriorment aportin els seus
coneixements i experiència a les seves comunitats.
L’estudiant rep una quantitat mensual a través d’un
microcrèdit que serveix per cobrir les seves
necessitats bàsiques. Un cop titulats i tenint
present la seva situació laboral, retornen el crèdit
de manera que un altre estudiant es pot beneficiar
d’aquest fons.

Durant la vida del projecte han participat 326
estudiants, 121 dels quals ja han acabat amb èxit.
Resultats destacats
1. Aquests darrers anys s’ha donat una gran empenta al projecte amb la
signatura i seguiment dels ‘plans de devolució’ de microcrèdits dels ex
beneficiaris del programa. Continua donant bons resultats doncs 36 dels
estudiants ja han tornat tot el seu crèdit i un altre part important ja fa front a
pagament de les seves quotes.
2. S’han graduat 121 estudiants del nostre ‘programa de formació’, amb la seva
corresponent incorporació al mercat laboral bolivià. Son ells la principal font
de recursos d’aquest projecte, ja que amb les devolucions dels seus
microcrèdits podrem incorporar més joves sense recursos que volen fer
carrera universitària.

Menjadors Universitaris a Bolívia
Disposem d’un menjador universitari a Bolívia, a la ciutat de Sucre. Els estudiants
universitaris tenen varies opcions perquè el cost de l’àpat no sigui un impediment i
facilitar així l’accés a una bona alimentació. Una d’elles és l’intercanvi de l’import
econòmic per hores de feina al menjador. Aquest any 2017 s’han servit 21.608
dinars.

Nº àpats servits menjador SUCRE

Actualment passen pel nostre
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estudiants al dia.
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Aportacions realitzades als projectes de cooperació:
Després dels efectes de la crisi, aquest any 2017 hem pogut augmentar una mica
les aportacions que destinem als projectes de cooperació que duem a terme a
Bolívia. En el quadre que mostrem a continuació veureu com es desglossen
aquestes aportacions i com s’han distribuït al llarg dels anys.
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Al igual que comentàvem
l’any anterior, els projectes
que poden arribar a ser
autosostenibles, com ara els
menjadors, degut a la seva
bona trajectòria (més àpats
servits), cada vegada
necessiten menys recursos.
L’estratègia de recuperació
de microcrédits està donant
molt bons resultats, per tant,
com ja anunciàvem anys
anteriors, les perspectives
d'auto sostenibilitat comencen
a ser palpables.
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Ingresos Wapsi.org

Wapsi.org
És una plataforma de captació de fons online per a ONG’s. Un
model innovador de col·laboració entre les ONG’s, empreses i
persones solidàries perquè les compres per Internet generin valor
social, sense cap cost addicional per a l'usuari. De les compres
que fan els usuaris l’empresa dóna un % de l’import de la compra o
un import fixe. D’aquest import rebut, un 75% es destina a les
ONG’s i el 25% restant pel manteniment del projecte.
Actualment comptem amb 153 ONG donades d’alta, més de 200
tendes i 1220 usuaris registrats, així com uns 8.000 € aportats a
les ONG’s.
La missió de Wapsi.org no és només fomentar l'obtenció de fons
per les ONG, sinó també realitzar activitats de sensibilització i
promoció de les entitats participants. En aquest sentit s’han
realitzat accions comunicatives a Canalsolidario.org i a les xarxes
socials de Twitter, Facebook i Google+ durant tot l’any. Totes les
entitats que participen en Wapsi.org són fundacions sense ànim de
lucre o associacions declarades d'utilitat pública.

Com funciona?

Agraïments
Des d’Equilibri volem donar el més sincer agraïment a totes les persones donants, voluntàries i
col·laboradores per tot el seu suport, compromís i ajuda.

També volem agrair especialment a les entitats col·laboradores IPS i Ayni Consulting Informàtic tot
el seu suport.

Ayni
Consulting
Informàtic

www.fundacioequilibri.org
C/ Casp, 37 1er 4a, 08010 Barcelona
Tel. +34 93 342 60 46

