CPAS Diembéring
Fitxa resumida de presentació de projecte
1. - Títol :

A-01/10

Augment i diversificació de l'activitat agrícola organitzada i generadora d'ingressos a la zona del Fogny, Baixa Casamance

(SENEGAL)
2. - Localització
País :

Senegal

Regió :

Comunitat rural / comuna :
3. - Soci local :

Ziguinchor (Baixa Casamance)

Departament :

Djibidione

Població :

Bignona
Boulighoye

CPAS Diembéring + AFUDES (Associació dels Germans Units per al Desenvolupament Econòmic i Social del Fogny)

4. - Objectiu general de desenvolupament :

Promoure un desenvolupament econòmic durable de la zona del Fogny, Baixa Casamance.

5. - Objectius específics del projecte
OE 1 : Augmentar i diversificar l'activitat agrícola organitzada i generadora d'ingressos de la zona del Fogny (Baixa Casamance)

6. - Resultats esperats
R 1 : Implantar i equipar una nova horta d'1 Ha al poble de Boulighoye
R 2 : Engegar l'explotació de l'horta
R 3 : Generar almenys 25 llocs de treball femenins a temps parcial
R 4 : Reforçar l'organització interna i les capacitats d'1 GPF

7. - Activitats
1. - Assignació del terreny i neteja 2. - Instal·lació de 400 m de tanca i complements
3. - Perforació d'un pou, construcció de 4 basses i instal·lació de 180 m de canonada i complements
4. - Construcció d'1 magatzem i 1 espai pel grup electrogen 5. - Instal·lació d'1 bomba, d'1 grup electrogen i dels complements
6. - Compra i distribució de 168 eines, 1 estoc de llavors i 100 litres de benzina
7. - Sensibilització, animació i formació agrària de les dones del GPF
8. - Beneficiaris del projecte
Directes :

40 dones

9. - Terminis d'execució :

Indirectes :
9 mesos

394 habitants poble

TOTAL :

394

Nota : Període d'execució, sense comptar la formació.

10. - Pressupost necessari a l'execució
Sol·licitat :

13.792.745,00 F CFA (21.026,90 €)

TOTAL :

15.992.745,00 F CFA (24.380,78 €)

Aportació pròpia :

2.200.000,00 F CFA (3.353,88 €)

11.-Justification resumida del projecte
Sent el Fogny una de les zones de la regió més afectada pel conflicte de la Cassamance i per l'abandó de l'Estat, les activitats econòmiques són
gairebé inexistents. Els habitants practiquen les activitats de subsistència com els conreus agrícoles hivernals (arròs, mill, blat de moro, cacauet, etc).
Això provoca un èxode rural important, sobretot en les joves, i un empobriment progressiu de la població a tots els nivells :
econòmic, social i humà. Amb aquesta situació de la zona, molt pocs intervenen molt pocs impulsors de desenvolupament. Des d'abril 2008, el CPAS
i AFUDES, en el marc del Programa Karonghen, intervenen en la zona. Aquesta horta no està comprèsa a les intervencions del programa.
12. - Presentació resumida del projecte
Aquest projecte pretén dotar al GPF de Boulighoye, d'un perímetre d'horta d'1 Ha de superfície equipat amb tots els equips, infraestructures, eines
i "inputs" necessaris per al desenvolupament de l'activitat d'horta. Això com a mitjà de generació d'ingressos per a les dones del GPF,
ingressos que augmentaran el nivell econòmic de les llars. Al mateix temps el projecte preveu l'acompanyament del GPF en l'animació i la
formació tècnica agrícola, indispensable per a la perllongació de la seva activitat.
El projecte respon a les necessitats expressades per les dones del poble, en el marc de l'augment de les activitats econòmiques del Fogny.

