
Treballem per oferir respostes serioses
i creatives al repte que representa 
l'aparició de qualsevol succés
desastrós.

El seu mètode és treballar directament a 
la zona afectada brindant ajuda directa i 
sense intermediaris a tot aquell que ho
necessiti.



Ayuda Directa és 
una ONG 

fundada al 2004,   
a conseqüència 

del Tsunami 
ocorregut al sud-

est asiàtic.
Tragèdia, en que 
van morir més de 
350.000 persones 

i decenes de 
mil.lers de 

persones es van 
veure afectades. 

¿Quienes somos?







Som una 
Organització No 
Governamental 

per al 
desenvolupament 
que va estar a Sri 

Lanka 3 dies 
després del 

Tsunami.



Des d'aquell primer 
viatge el tipus 

d'ajuda ha anat 
evolucionant i 
adaptant-se 

Proporcionant ajuda 
més especialitzada, 
dirigida a millorar 
les condicions de 

vida dels més 
necessitats.



Ajuda Directa també
es preocupa de les 
persones que tenim al 
nostre voltant que 
també necessiten
ajuda, i per això manté
projectes locals. 
Actualment comptem
amb projectes a:

-Sri Lanka
-Guinea Conakry
I Projectes locals



Guinea Conakry

Sri Lanka

Locals

Haiti



Ajuda a Ajuda a familiesfamilies que que viuenviuen en en condicionscondicions
crcr íítiquestiques ..

Proporciona Proporciona assistassist èènciancia d'emergd'emerg èènciancia des des 
de de menjarmenjar , roba i , roba i calcal ççatat, , finsfins rehabilitacirehabilitaci óó
d'habitatgesd'habitatges y y operacionsoperacions ..

Sri Lanka



Obertura d'una escola
de costura, en 

col.laboració amb
l'ajuntament de Galle

LliuramentLliurament de de 
mmààquinesquines de de cosircosir a a 
dones dones perquperqu èè puguinpuguin
sortirsortir de la de la pobresapobresa
per per mitjmitj àà del del treballtreball ..

Sri Lanka



Guinea Conakry
·Rehabilitació

de cases.
·Latrines.

·Pous.
·Pavimentació.
·Canalització

d'Aigua.
·Potabilització

d'Aigua.
·Enllumenat.



Guinea Conakry

Sel’s Proporciona:
-Material Ortopèdic.

-Accessibilitat.
-Qualitat de Vida .



--OperacionsOperacions ..
-- EducaciEducaci óó HigiHigi èènicanica SanitSanit ààriaria ..

-- PrevenciPrevenci óó de de PatologiaPatologia
bucodental.bucodental.

--EducaciEducaci óó en la en la lactlact àànciancia maternamaterna .

Sri Lanka y Guinea Conakry



Local.

REPARTIM JOGUINES I ESPERANÇA ALS NENS 

DE FAMILIES NECESSITADES.



Local.

Campanya de 
sensibilització i de 

recollida d'aliments.

Lliurament d'aliments i 
seguiment de families

necessitades per 
aconseguir que per mitjà
del seu esforç surtin de la 
situació en què es troben.



Basat en petits crèdits
concedits a dones pobres 

per que elles tinguin
l'oportunitat d'iniciar el 

seu propi negoci.

Sistema creat per 
Muhammad Yunus, 

premi Nobel de la pau 
2006.



3 mesos 23 € +/- = 3000 Rps .
Retornen cada mes 1000 Rps.

6 mesos 45 € +/- = 6000 Rps .
Retornen cada mes 1000 Rps.

9 mesos 90 € +/- = 12000 Rps .
Retornen cada mes 1333 Rps.

12 mesos 180 € +/- = 24000 Rps .
Retornen cada mes 2000 Rps.



El microcrèdit no es 
limita a proveir

serveis financers
només, sinó que 

proveeix una 
capacitació en el 

maneig dels diners, 
i toca aspectes com

ara lideratge, 
confiança, 

autoestima, 
educació, maneig de 

microempreses.



Les dones són organitzades en grups de 
5 o més membres, amb una cap de grup
que supervisa el progrés de les altres.



Ajuda Directa ha atorgat fins ara més de 
150 microcrèdits en Sri Lanka y Guinea.



Quan es va rebre la 
seva carta de sol 
licitud de 
microcrèdit ens
comenta que dos 
dels seus tres filles
van morir en el 
tsunami, i l'única
que li sobreviu és
discapacitada, té al 
seu càrrec 5 néts, 

Nom: Yanawathi

80 Anys



el seu ofici és fer corda 
d'espart, i que amb el poc

benefici que li
proporciona el seu treball

aconsegueix el just per 
comprar material i donar 
de menjar als seus néts.
Amb la nostra aportació

hem aconseguit en la 
primera fase que compri
més material per poder 
incorporar a la seva filla

discapacitada i que l'ajudi
a fer mes corda.



En la segona fase 
ha comprat el 
material escolar 
perquè els nens
puguin continuar 
a l'escola i a més
adquirir més
material per 
elaborar catifes.



Amb els beneficis
que ara 

aconsegueix els
seus néts obtenen
medicines, escola
i alimentació, ara 
el nostre objectiu
és que al final de 

la quarta fase 
donar la 

capacitació
necessària per a 

que formin
cooperatives.


































