CPAS Diembéring
FITXA RESUM DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
1.- Títol :

S-01/10

Increment i millora de lo cobertura sanitària bàsica de la zona de Fogny, Basse Casamance (SENEGAL)

2.- Localització - ubicació
País :

Sénégal

Regió :

Comuna rural / municipi :
3.- Soci local :

Ziguinchor (Basse Casamance)

Departement :

Djibidione

Població :

Bignona
Baïpeung

CPAS Diembéring + AFUDES (Association des Frères Unis pour le Développement Economique et Social du Fogny)

4.- Objectiu general de desenvolupament :

Millora de les condicions marc de vida de la població de Fogny, Basse Casamance

5.- Objectius específics del projecte
- OS 1 : Increment i millora de la cobertura sanitària bàsica de la zona de Fogny (Basse Casamance)

6.- Resultats esperats
- R 1 : Crear una nova infraestructura d'atenció sanitària bàsica degudament equipada a la ciutat de Baïpeung
- R 2 : Implicar a tota la població local en la promoció de la sanitat, la gestió i el manteniment del centrre de salut.

7.- Activitats
1.- Assignar i condicionar el terreny

2.- Construcció de fonaments, terres i parets d'un edifici de 8x6 m (3 blocs)

3.- Instal·lar el sostre i la fustería del edifici

4.- Construcció d'una latrina i una dutxa extrerior amb fosa acèptica.

5.- Construir una tanca metàlica exterior de 20x15 m

6.- Instal·laqció de placas solars pel subministrament electric.

7.- Acabats i pintat de tota la construcció

8.- Compra i instal·lació dels equips medics i mobiliari del centre de salut.

9.- Sensibilització de tota la població implicada

10.- Sensibilització de CS local i de la zona, instal·lació de ASC

8.- Beneficiaris del projecte
Directes :

285

9.- Terminis d'execució :

Indirectes :

480

TOTAL :

765

12 mesos

10.- Pressupost necesari per l'execució
Sol·licitat :

12.979.542,- F CFA (19.787,18.- €)

TOTAL :

13.060.542,- F CFA (19.910,67.- €)

Aportació propia :

81.000,- F CFA (123,48.- €)

11.-Justificació resumida del projecte
Le Fogny és una de les zones de la regió molt afectades pel conflicte de Casamance i per la deixadesa del Estat, amb una cobertura sanitària bàsica
molt deficitària. Baïpeung és un dels pobles situat al nord del pont de Djibidione, i una de les més retrassades de Fogny. La manca de les infraestructures
sanitàries de base i pròximes, és la causa de les nombroses complicacions degudes a malalties a priori simples de tractament, així com de les morts.
Les evacuacions són impossibles a causa de la manca de mitjans que la població no pot assumir, tant per el mal estat de les pistes com la manca de
medis de transport.
12.- Presentació resumida del projecte
Aquest projecte no pretent només la cobertura sanitària del poble on es construeixi, si no que també inclou els pobles del voltant. Un centre de Salut
permetrà al habitants de la zona tractar les nombroses patologies "in situ", sense la necesitat de desplassaments i el risc d'agreujament per la manca de
tractament. Considerant el tamany del poble i els del seu voltant, un centre de salut gestionat per un metge de la comunitat és més adecuat que un
punt d'assistència sense la dotació bàsica.
El projecte respon a la voluntat expressada per la població dins del plà de millora de la cobertura sanitària bàsica de Fogny.

