
QUENES SOMOS?

A Fundación Balms para la

Infancia é unha organización

non gubernamental para o

desenvolvemento, que foi

fundada no 2004. Ten como

misión "contribuir á protección

dos dereitos da infancia, entre

eles o dereito a educación". 

 

Algunhas das actividades que

realizamos son: 

- Proxectos de cooperación ao

desenvolvemento na República

Democrática do Congo,

Colombia, Perú e República

Dominicana. 

- Actividades de educación ao

desenvolvemento e

sensibilización en Galicia. 

 

QUE PODES FACER TI?

"UNA VENTANA 

ABIERTA: GALICIA, 

REPÚBLICA 

DOMINICANA” 

http://www.edusantalucia.org/ 

 

Cremos que entre todos e todas 

podemos facer do mundo un 

lugar máis xusto, solidario e en 

paz.  

 

Síguenos en redes sociais e 

axúdanos a difundir as 

actividades e novas do proxecto. 

 

@Edu_SantaLucía

@EduBarrioSantaLucía
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QUE FACEMOS NA 
REPÚBLICA DOMINICANA?

No 2017 a Fundación Balms para

la Infancia xunto cos nosos socios

locais Fundación Solidaridad e

CIDEL, puxemos en marcha un

novo proxecto de cooperación na

República Dominicana,

cofinanciado pola Xunta de

Galicia.  

O proxecto ten como obxectivo

contribuir a unha educación

inclusiva e de calidade en

República Dominicana, mediante

unha estratexia participativa na

que interveña toda a comunidade

educativa. 

OS OBXECTIVOS XERAIS DESTA 
PROPOSTA SON:
 

1. Favorecer o diálogo 

intercultural entre mozos e 

mozas de ambientes sociais e 

xeográficos diferentes. 

 

2. Contribuir a valorar a 

diversidade cultural como unha 

riqueza e tomar conciencia dos 

prexuízos existentes. 

 

3. Coñecer e analizar de maneira 

crítica o sistema de dereitos 

sociais no noso entorno e en 

outros, así como situacións de 

inxustiza e falta de equidade no 

acceso os mesmos.

QUE FACEMOS EN GALICIA?

A través da propósta educativa 

"Unha xanela aberta: Galicia, 

República Dominicana" 

combinamos actividades na aula 

e intercambio de experiencias 

entre alumnado de 7 a 17 anos de 

diferentes realidades culturais, en 

centros de Galicia e República 

Dominicana.

Algunhas das actividades son: 

1. Formacio ́n profesional coa 

poboacio ́n xoven, especialmente 

coas mulleres. 

2. Ludoteca infantil como 

alternativa de cuidado e 

ensinanza para os nenos e nenas 

ata os 6 anos. 

3. Escola de Arte e Tempo Libre 

na cal se levara ́n a cabo cursos e 

actividades extraescolares que 

fomenten as habilidades sociais, 

culturais e educativas do Barrio 

Santa Luci ́a a trave ́s da arte.


