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Mirades al Sud 

EDUCO

Som una ONG global de cooperació per al desenvolupament que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, en 
especial el de rebre una educació de qualitat. Treballem amb xiquetes i xiquets i el seu entorn per a promoure societats més 
justes i equitatives que garantisquen els seus drets i el seu benestar. Volem construir un món a on totes les persones puguen 
gaudir plenament d’una vida digna.

La nostra prioritat són les xiquetes, els xiquets i els adolescents, en particular aquells grups més vulnerables i exclosos, i amb 
l’atenció especial cap a les xiquetes. 

El nostre treball va dirigit a vetllar per l’efectiva realització dels drets de la infància, en el marc de la convenció internacional 
que els regula (Convenció sobre els Drets de la Infància, 1989) i la cerca del màxim benestar infantil, que es configura com un 
marc idoni per a avaluar l’avanç cap a societats més justes. 

Aquest enfocament de drets comporta l’aplicació en totes les nostres actuacions dels principis fonamentals de la convenció: 
la no discriminació, l’interès superior de la infància, el dret a la supervivència i el desenvolupament, i el dret de xiquetes, xiquets 
i adolescents a expressar les seues opinions i a ser tinguts en compte en tots els assumptes que els afecten. 

L’ educació, a més de ser un dret en sí mateix, és un mitjà indispensable per assolir els altres drets i llibertats. Per això com-
partim la convicció de que deu ser inqüestionable, disponible, accessible, acceptable i adaptable. Creiem que només d’aquesta  
manera, és capaç de transformar la vida de les persones i de les comunitats a on viuen, contribuint a construir societats més 
justes i equitatives.

Les nostres exposicions contribueixen a donar a conèixer els problemes del món, amb el despertar de consciències crítiques 
en el nostre entorn. Per això , treballem per impulsar i reforçar un concepte de ciutadania global activa basada en el respecte 
i la promoció de la dignitat humana, en una consciència social crítica i amb capacitat per generar dinàmiques transformadores 
de les injustícies socials. Això implica col·laborar en el desenvolupament de consciències i actituds crítiques, tolerants, 
responsables i solidàries, que servisquen per fomentar la cooperació entre les persones i les societats, orientades a la pro-
moció de la justícia social. Amb aquest objectiu, desenvolupem accions de sensibilització en ajuntaments, biblioteques, centres 
culturals, universitats, etc.
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EXPOSICIONS EDUCO

A través d’aquesta exposició de 20 fotografies –mirades de xiquets, homes i dones del Sud– donem a conèixer les vides 
d’aquestes persones que cada dia s’enfronten a la pobresa. 

Un compendi d’històries autentiques i personals que ens permeten un apropament més humà a la quotidianitat dels més vul-
nerables

EDUCO EN COOPERACIÓ 

Estem presents en més de 2.400 escoles i impulsem més de 130 projectes locals amb els que beneficiem a quasi 1 milió de 
persones en 17 països d’Amèrica, Àfrica, Europa i Àsia.

¿EN QUINES ÀREES TREBALLEM?

Educació
Volem que tots els xiquets i xiquetes vagen a l’escola i acaben , com a mínim, l’educació primària, que l’educació que reben a 
l’escola siga de qualitat i que les seues escoles tinguen els materials i els espais adequats per al seu desenvolupament.

Salut i nutrició
Volem que els xiquets estiguen més saludables i estem aconseguint gràcies a la prevenció i el tractament de malalties, la millora 
de la seua nutrició i el suport a les seues famílies per a que augmenten els seus ingressos i tinguen accés a aliments adequats.

Emergències
En cas que passe un desastre natural en alguna de les zones en les que treballem, la nostra organització està preparada per 
a donar resposta a la possible emergència. Al mateix temps, en algunes zones, fem treball de prevenció davant catàstrofes 
naturals.

Desenvolupament Econòmic
Volem que els xiquets tinguen un òptim desenvolupament i per que això siga possible és necessari que les famílies tinguen 
una independència econòmica. Per això, treballem per que els ingressos familiars que provenen de les activitats o ocupacions 
siguen suficients per poder garantitzar un bon creixement i el ple desenvolupament de xiquets i xiquetes.

Protecció infantil
Tenim la responsabilitat de protegir a la infància davant qualsevol forma de vulneració dels seus drets. Treballem perquè gau-
deixin d’un entorn saludable i lliure de qualsevol forma de violència, abús, explotació, negligència o discriminació.

Participació Social
Desitgem fer partícip a tota la infància amb la que treballem de les propostes de millora pensades i planejades amb i per la 
infància. Volem que la seua veu i la seua opinió siguen tingudes en compte.
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FICHA TÈCNICA

• Consta de 20 fotografies de 80 x 50 cm 

• Fixació: 2 penjadors darrere de cada fotografia 

• Educo sempre ofereix els seus materials de forma gratuïta, demanant a les entitats receptores assumir, si és possible,  
el transport/enviament de l’exposició. 

Activitats complementàries: 

Xerrada

En el marc de l’exposició fotogràfica oferim la possibilitat d’organitzar una activitat de 60 minuts de durada aproximadament. 
Aquesta activitat consta d’una xerrada de sensibilització sobre un país a on Educo treballa.
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