
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACCIÓ HUMANITÀRIA 2022 

Projectes presentats: 2 Pressupost disponible: 48.000€  

Projectes finançats: 2 Pressupost executat: 48.000€   

 
 
 

Acció Humanitària 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau  
Import de la subvenció: 30.000,00€ 

 
Import total: 30.500,00€ 

Títol Crisi humanitària a Níger: per la dignitat de la població refugiada, desplaçada, retornada i 
d'acollida de la regió de Tillabéry 

Sector: Reconstrucció d’infraestructura, reactivació econòmica o 
enfortiment de capacitats locals 

Ubicació: Níger  

Resum La intervenció se centra en donar resposta a la crisi d'emergència humanitària complexa: la 
seva població, i particularment les dones i nens i nenes, s'enfronten a una crisis d’inseguretat 
alimentària, violència de Grups Armats No Estatals, epidèmies recurrents, inundacions cícliques, 
sequeres i desplaçament forçat. La crisi d'emergència humanitària al Níger es caracteritza per un 
empitjorament de la situació humanitària a causa de la crisi de seguretat i les conseqüències cap a la 
població refugiada, desplaçada, retornada i d’acollida. El projecte contribueix, de manera coordinada 
amb els actors humanitaris, garantint l’accés a una alimentació bàsica i d’urgència per 1 mes a 65 
famílies i promovent oportunitats de generació d’ingressos per a 25 dones en situació de vulnerabilitat 
mitjançant engreix de bestiar. 

Persones a qui s’adreça 192 homes 197 dones 

 
 

 

Acció Humanitària 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms)    
Import de la subvenció: 18.000,00€ 

 
Import total: 506.963,00€ 

Títol  Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació d'emergència a la Mediterrània. 
Missions 89-92. 

Sector: Atenció sanitària Ubicació: Mediterrani Central  

Resum El projecte és una continuació del que la entitat Open Arms ha estat realitzant durant els últims 
anys: protegir per presència, rescatar a persones en aigües internacionals totalment desemparades, 
comunicar el que està succeint al nostre mar Mediterrani, i denunciar la violació sistemàtica dels drets 
humans més elementals. Inclou la realització de vuit missions en aigües internacionals davant de les 
aigües territorials líbies.  

Persones a qui s’adreça  450 homes 450 dones 


