
CIM Burkina - Col·laboració amb la Infància i la Dona a Burkina Faso 

Pla Estratègic 

 

L'objectiu estratègic de CIM Burkina és:  

Contribuir a la millora de les condicions de vida de xiquetes, xiquets i dones a Burkina Faso, així com 

en altres països d'Àfrica, prenent l'educació com la principal eina per a aconseguir-ho, i impulsant 

especialment l'apoderament de la dona com a agent transformador clau de la societat. 

 

Els principis que orienten l'estratègia de CIM Burkina són els següents:  

 • Implicació: CIM Burkina s'implica activament amb les escoles de Gaoua (al sud-oest) i Arbollé (al 

nord), establint el seu compromís de col·laboració. 

 • Participació: Apostem per la participació plena de la població local, que és qui efectua el diagnòstic 

de les seues necessitats i executa el treball de posada en marxa dels projectes, sent el nostre rol el de 

col·laboració i posada a disposició sense prendre protagonisme. 

 • Respecte: Un dels pilars de *CIM és el respecte a les persones i a les diferents creences, tant 

culturals com religioses. 

 • Austeritat: CIM Burkina no té despeses d'infraestructures, ni viatges, ni dietes, ni intermediaris. Els 

viatges al terreny són finançats per la butxaca dels qui el realitzen, per la qual cosa els fons recaptats, 

siga com siga la seua font, són dedicats íntegrament a tirar avant els projectes. 

 • Solidaritat: Les nostres accions van encaminades a fomentar la col·laboració amb els xiquets/as i 

les dones, per ser els sectors més desfavorits.  

 • Igualtat d'oportunitats: Com a principi fonamental, destaquem la nostra actuació per a la igualtat i 

el desenvolupament mitjançant un treball constant encaminat als nostres objectius. 

 • Informació, transparència: Tenim diferents canals de comunicació per a mantindre la informació 

de les nostres activitats i poder informar a qui ho desitge. Així mateix, els comptes i les memòries 

anuals estan publicades en la nostra web. 

 • Obertura: Estem oberts a noves propostes d'actuació i a la col·laboració de tot el que estiga 

interessat en aquest treball. 

 • Suport a les dones i a la infància: El compromís de CIM Burkina és el suport a l'educació de 

xiquetes i xiquets, així com l'apoderament de la dona en tots els fronts. 

 • Cultura de pau: La pau és molt més que la mera absència de guerra. Parlar de PAU, en majúscules, 

és parlar d'igualtat d'oportunitats per a totes les persones; de respecte de drets i llibertats; de 

solidaritat i cooperació entre totes les persones per a crear un món de benestar compartit i de 

justícia social. Entenem que l'educació és el camí per a tot això. L'educació, en definitiva, promou 

valors, actituds i comportaments que rebutgen la violència i prevenen els conflictes. 

 • Responsabilitat ambiental: Orientem les nostres activitats de manera que tinguen en compte les 

millors pràctiques ambientals o de producció més neta i respectuosa amb el medi ambient, 



considerant la cura d'aquest  com un element imprescindible i transversal a tots els nostres 

projectes. 

Els enfocaments que orienten l'aplicació de l'estratègia de CIM Burkina:  

-Enfocament basat en drets humans 

Este enfocament porta associats els principis transversals de la   igualtat i la no discriminació, incloent 

la igualtat de gènere, la lluita contra la pobresa, la sostenibilitat ambiental, el respecte a la 

interculturalitat i la inclusió de tots els membres de la societat.  

L'enfocament  de drets humans és transversal per a CIM  Burkina, posant l'accent principalment   en 

l'article 26 de la Declaració Universal de Drets Humans que estableix que tota persona té dret a 

l'educació, i que aquesta ha de promoure la tolerància i l'enfortiment dels drets humans. Així mateix , 

CIM Burkina enfoca les seues accions a assegurar  que es compleix  el respecte a    la llibertat de 

pensament i d'expressió, i en general a totes les llibertats bàsiques.  

-Enfocament de génere 

CIM Burkina persegueix la igualtat entre dones i homes, així com la justícia social, reconeixent el 

paper fonamental de la   dona per al   desenvolupament de les   societats en general i a Àfrica  en 

particular, on la dona és el pilar de la vida. Aquest enfocament ens porta a transversalitzar  

l'enfocament  de gènere  en tote les nostres actuacions i projectes, accions encaminades a potenciar  

l'apoderament  de les   dones dins de    les seues comunitats, fomentant l'educació  com a principal  

instrument per a construir  societats més igualitàries, impulsant la formació professional de les   

dones com a element  dinamitzador de la   economia, potenciant les activitats generadores de 

beneficis  per a les   dones i generant capacitats per a generar desenvolupament sostenible. 

 Competències esencials 

Las competències essencials que constitueixen l'arquitectura  estratègica de CIM  Burkina es poden 

resumir en les següents:  

-Coneixement profund de la zona d'actuació: Saber en profunditat quines són les necessitats de les 

comunitats amb les quals col·laborem i el feed-back continu amb elles. 

-Implicació de l'equip  humà involucrat en cadascuna  de les   activitats i projectes que CIM Burkina 

duu a terme, tant en València com amb les nostres contraparts en terreny. 

- Aprenentatge col·lectiu: Tot l'equip humà de CIM Burkina, així com els socis tant locals com a 

Espanya, estan compromesos amb la col·laboració mútua i l'exercici de la comunicació oberta i 

col·laborativa, el diàleg, intercanvi d'experiències, posant tots els mitjans possibles a disposició per a 

poder aprendre junts. 

 

Objectius de l’entitat 

Els objectius marcats per a alinear l'activitat de CIM Burkina amb l'estratègia general de l'entitat són 

els següents:  

 1.Establiment de beques  escolars, garantint les despeses d’escolarització de  tot el curs escolar a 

xiquets i xiquetes sense recursos. 



2.Apoderament de les dones, afavorint el seu desenvolpament cultural, social i professional. 

3.Establiment de beques  a dones  joves desescolaritzades o no escolaritzades en formació 

professional potenciant la creació d'activitats generadores de beneficis. 

4.Millora en les infraestructures de les escoles (equipament, subministraments, etc.) i suport al seu 

funcionamen 

5.Implantació d'horts  escolars per evitar l'abandó escolar  a causa de la     fam, així com per a oferir 

formació addicional en horticultura a l'alumnat. Així com la possible obtenció de beneficis econòmics 

per la venda dels excedents en el mercat local.  

6.Parar atenció  a la   salut escolar, especialment en casos greus d'estudiants  becats per CIM Burkina, 

així com dotació de farmacioles escolars en les escoles 

7.Lluita contra la pobresa en tots els seus vessants i millora de les   condicions de vida  de la població 

que viu en situació de pobresa  emprant l'educació,  la formació i la cultura com a instruments.  


