1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la presenta

Creació productes artesans per ajuda al ONG
Som un grup d'amics que estem preocupats pels problemes del món, i volem fer alguna cosa per a
que les coses canvien.

2.- Objectius de la mateixa
- Consciènciar de la importància de movilitzar-se per canviar el món

- Posar de relleu les diferències Sud-Nord
- Treballar en xarxa amb altres col·lectius
- Fomentar l'artesania tradicional

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

* Farem uns tallers d'artesania per a poder traure diners per una causa solidària.
* Un dia farem una fira on vendre els productes
4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...)

Dirigit a joves i adults
5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i
màxim de participants...

Una vegada a la setmana durant dos mesos els dimecres farem tallers de costura, abalori i
rebosteria.
Participants des de 7 a 20 persones

6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Una sala per a fer els tallers
Material per als tallers
Ajuda en seguretat i higiene, per tindre control sanitari en el tema de la cuina
Pressupost:
* Material costura- 60€
* Material abaloris- 100€
* Material rebosteria- 60€
* Menjar i begudes fira - 100€

7.-Proposta de finançament: quan necessites per a tirar endavant la proposta? Quan
pagarà cada assistent al taller?

Finançament: cada persona que s'apunte al taller pagarà una quota de 10€, en la fira els
productes es vendran per a traure benefici, una vegada pagats les despeses els diners aconseguits
aniran a l'ONG triada pel grup.

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:
1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts
3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que
faça comparativament rendible l'activitat.

