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Aquest pla ha estat aprovat per la Junta Directiva de VSF i elaborat de comú acord
amb el soci local prioritari a la zona d’intervenció Neighborus Without Borders Tanània.
El pla fa seus els principis del PNUD:
1. Acords organitzatius: incloent la pràctica de la democràcia, la participació interna i
externa, pràctiques de gestió de recursos humans, mecanismes d’avaluació i
d’estimulació de la població.
2. Lideratge, incloent el treball en xarxa i els processos de coordinació, el reforç de les
habilitats, l’assessorament per gestionar conflictes i riscos.
3. Coneixement, incloent metodologies de formació i aprenentatge, el foment de la
visió crítica, la creació de xarxa per a l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències i
l’avaluació continua de caràcter formatiu;
4. Responsabilitat, incloent sistemes de transparència i rendició de comptes,
seguiment, avaluació, participació i accés a la informació.
Antecedents
VSF treballa a la zona des de l’any 2007, quan va arribar seguint el flux de refugiats
burundesos com a conseqüència del conflicte en aquest país i també al Est de l’actual
R.D. del Congo.
Malgrat l’interès inicial foren les refugiats burundesos, VSF va optar de forma
immediata per treballar al mateix temps amb la població tanzana, com una forma de
prevenir conflictes entre ambdues comunitats, igualment empobrides.
En base a les necessitats identificades de forma directa per personal de VSF, com a
les demandes de la població destinatària dels projectes, com del soci local i altres
associacions de la zona i també de les autoritats locals amb les quals s’ha mantingut
un contacte permanent, especialment amb l’Ajuntament de Kigoma-Ujiji, s’ha decidit
centrar el treball en la lluita contra la pobresa i pels Objectius del Mil·leni, orientant el
treball de forma prioritària cap a als sectors de població de les dones, especialment
vulnerables i els joves sense llar i exclosos del mercat laboral.
Partint de les infraestructures, dotació i activitats productives i formatives actualment
en funcionament, hem definit els objectius d’intervenció definits en aquest pla, entre
2010 i 2015.

Els marc de referència són els següents
1.- Objectius de Desenvolupament del Mil·leni
2.- Plans estratègics de lluita contra la pobresa del govern de Tanzània
3.- Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears
4.- Declaració de París del 2005

Altres documents complementaris de les agencies de Nacions Unides (PAM, FAO,
PNUD...)
Objectius estratègics:
ODM-1 Lluita contra la pobresa

A. Actuació prioritària: Suport per a la producció a sectors socials vulnerables:
B.
C.
D.
E.
F.
G.

dones, joves sense llar, famílies empobrides.
Objectiu específic: Reforçar la capacitat productiva i d’autogestió d’unitats
productives formades per aquests sectors de població més vulnerable.
Estratègia: Dotació me medis materials, formació i capacitació, tant d’unitats
productives com de formació professional orientada pap a la inserció en el
mercat laboral.
Zona/s d’intervenció prioritària: Regió/ciutat de Kigoma-Ujiji
Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB, FON i
Ajuntament de Kigoma-Ujiji.
Associació, coordinació i harmonització: Treball en xarxa amb el CEPAC i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània i Kigoma).

ODM-3 Autonomia de la dona
A. Actuació prioritària: Suport productiu a dones vulnerables i promoció de la
seva participació autònoma en la presa de decisions.
B. Objectiu específic: Reforçar la capacitat productiva i d’autogestió de les dones
vulnerables i donar suport a la seva participació activa en els marcs de presa
de decisions.
C. Estratègia: Dotació me medis materials, formació i capacitació i suport al seu
lideratge, incorporant la visió gènere en el si de les activitat productives i
formatives.
D. Zona/s d’intervenció prioritària: Regió/ciutat de Kigoma-Ujiji
E. Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
F. Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB, FON i
Ajuntament de Kigoma-Ujiji.
G. Associació, coordinació i harmonització: Treball en xarxa amb el CEPAC i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània i Kigoma).
ODM-7 Sostenibilitat medi ambiental
A. Actuació prioritària: Foment de tècniques productives sostenibles i ús
d’energies renovables.
B. Objectiu específic: Dotació d’equipaments sostenibles i formació per a la
valoració dels impactes medi ambientals i les seves conseqüències, així com
capacitació instrumental per a l’ús de sistemes alternatius i sostenibles.

C. Estratègia: Dotació me medis materials, formació, capacitació i recerca
d’alternatives.
D. Zona/s d’intervenció prioritària: Regió/ciutat de Kigoma-Ujiji
E. Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
F. Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB, FON i
Ajuntament de Kigoma-Ujiji.
G. Associació, coordinació i harmonització: Treball en xarxa amb el CEPAC i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània i Kigoma).
ODM-8 Aliança Mundial contra la Pobresa
A. Actuació prioritària: Suport al teixit associatiu local i el treball xarxa, així com
les relacions dialògiques amb les autoritats locals.
B. Objectiu específic: Reforçar el lideratge i les capacitats directives i de gestió
de les organitzacions locals com agents de dinamització de la participació
social i les relacions amb les institucions.
C. Estratègia: Dotació d’equipaments i infraestructures, formació i capacitació i
creació d’espais de trobada i d’intercanvi d’experiències i interlocució
permanent amb les institucions.
D. Zona/s d’intervenció prioritària: Regió/ciutat de Kigoma-Ujiji
E. Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
F. Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB, FON i
Ajuntament de Kigoma-Ujiji.
G. Associació, coordinació i harmonització: Treball en xarxa amb el CEPAC i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània i Kigoma).

DRETS HUMANS:
Actuació prioritària: Defensar i promoure els Drets Humans
A. Objectiu específic: Reforçar el coneixement dels DDHH i les capacitats per a
la prevenció i la gestió positiva dels conflictes i el paper líder del soci local.
B. Estratègia: Formació específica sobre el tema, formació transversal en els
projectes d’intervenció i aplicació pràctica en les accions que es realitzen.
C. Zona/s d’intervenció prioritària: Regió/ciutat de Kigoma-Ujiji
D. Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
E. Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB, FON i
Ajuntament de Kigoma-Ujiji.
F. Associació, coordinació i harmonització: Comptar amb el referent
d’Amnistia Internacional, treball en xarxa amb el CEPAC, seguir els informes i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània i Kigoma).

TURISME SOSTENIBLE:
A. Actuació prioritària: Promoure el turisme sostenible com a factor de
desenvolupament i donar suport al patrimoni històric del país.
B. Objectiu específic: Reforçament de les capacitats locals per assumir grups de
turisme, impulsar el desenvolupament dels que fan el manteniment dels espais.
C. Estratègia: Formació específica sobre el tema, formació transversal en els
projectes d’intervenció i aplicació pràctica en les accions que es realitzen.
D. Zona/s d’intervenció prioritària: Regió de Kigoma.
E. Actors i instruments previstos: projectes específics, recerca de finançament
a través de les institucions de les Illes Balears (ACIB, FOMSC i Ajuntament de
Palma)
F. Socis locals identificats com interlocutors estratègics: NWB i autoritats
locals.
G. Associació, coordinació i harmonització: Treball en xarxa amb el CEPAC i
altres possibles associacions que treballin a la zona, adaptació als plans
estratègics específics per a la zona (estatal, Illes Balears, plans de
desenvolupament local de Tanzània).
VSF expressa la seva voluntat de treballar a la zona i de consolidar el procés iniciat,
donant un significat important a les relacions de cooperació establertes i al
desenvolupament de la consciència crítica i la participació com a moviment social en el
disseny d’un altre món possible.
Palma, 10 de gener de 2010

