
what is it?

An organization located 
in Guayaquil, Ecuador.

“WITHOUT THE COUNTRYSIDE
THERE IS NO CITY”

       Soil           Water

the sustainable use of

PROMOTES:

Sustainable Rural 
Development 

 
Through agroecology and 

ecological sanitation.

Uncontrolled migration
Violence and crime  

Ecological Sanitation

INTEGRATED fIELD HEALTH



what is it?
The association promotes opportunities of:

For young people of the city Genova, Italy.

Mobilities Learning

Youth Exchanges

International Trainings

Volunteering with the ESC

Promote the personal development 
of young people, increasing their
 sense of citizenship.

Simulate the participation of young
 people in society and raise an 
awareness of their role as citizens.

OUR ACTIVITIES

OBJECTIVES



history
It was founded in 2003, inspired by Ruben Contreras 
and his family. It gives answers to the needs of the
 communities in the Sierra Norte  in the state of Puebla.

The work is done in  5 municipalities of the 
Sierra Norte-Oriental like Cuetzalan, Jonotla, 

Tuzamapan de Galeana y Zoquiapan.

objectives

Infrastructure

Improvement

Forest Production

Education and Training

Productive projects
 and regional leadership

Contribute to an improvement of the life quality
 in these communities through: 



It is an NGO focused on the local development
 in the region La Sagra (Toledo) in Spain.

It builds on combining the existing resources for
 the young population and bringing new resources
 through cooperating with others on an international level.

what do we promote ?
Together with the young people of the community

awareness

Active Participation

social self development

critical thinking

WHAT IS IT?

Create alliances with 
local villages

Multiply opportunities and attract 
new resources

Combining these resources and working with the villages to take the
 best advantages of the existing possibilities and create possible new ones.

De  con menos oportunidades debido a los obstáculos
 geográ�cos y económicos y la falta de educación.

Actividades educativas divertidas y atractivas,
 aprendizaje contextual.

Seguir su camino e inspirarlos mientras construyen un futuro
 al mismo tiempo que transforman su contexto para ser mejores.

JOVÉNES

PROMOVER

ACOMPAÑAR

NUESTRO ENFOQUE

everything we do we do within 
the parameters of glocal: 

Human Rrights 

CONSIDERING OUR RESPONSIBILITY AND ENFORCING OUR LOCAL ACTIVITIES

Gender Equality

Care for the Enviroment  

WE FOCUS ON



what is it?
The main objective is to provide 
recreational activities for young 
people and the local community.

With this in mind, one of the main 
activities became international 
Youth Exchanges between di�erent organisations.

The organisations has implemented various projects on 
the local and international level to give young people the
opportunity to get to know other countries and cultures.

It also manages:
National and international workcamps
Exchanges of summer and sport camps
Activities center Pousadinha (hotel and youth after
school center). 



what is it ?

Social enterprise, founded in 1985.
 It is a pioneer in micro�nances 
and entrepreneurship in Paraguay.

The educational model we propose 
is an approach to eradicating poverty.

We work with communities of poor
 farmers to turn their children
 in entrepreneurs.

“FOCUSED ON THE ELIMINATION OF POVERTY AND
 ACTIVATION OF THE ENTREPRENURIAL POTENTIAL”

Entrepreneurship
Education

our programs

Self-sustainable
Schools

Elimination of
 Poverty

Micro�nances

METHODOLOGY

“LEARN DOING, SELLING AND EARNING”     

We give young people in vulnerable 
situations the support to develop 
skills and knowledge.
To build up their own rural 
entrepreneurship, have access to
digni�ed work or continue their studies.



FODA what is it ?
Current situation, a re�ection of what you have and 

want, what is outside and a�ects you in the  situation
 that you want to solve.

STRONG POINTSWEAK POINTS

ANALYSIS
INTERNAL FACTORS 

Increase 
Growth

Possibility of
Growth

 Limit
Growth

Stop your 
Progress

EXTERNAL FACTORS 
Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats

DEFINE

CLIENT PROBLEM SITUATION 

Subject interested
 in the development 
of the business idea

Condition that 
limits the growth
of bene�ciaries

Expression that
 addresses a solution

 to the problem

OBJECTIVES AND BENEFICIARIES

GENERAL DIRECT

SPECIFIC INDIRECT

Issue that you want 
to address, de�ne it from  

the solution

Group of people 
to whom the project is 

directed

Change you want to 
achieve through the project

People who are a�ected 
by the problem and solution

What? Who? Where?

PHASES - ACTIVITIES - ACTIONS

PHASES - Intervention areas and temporal de�nition

ACTIVITIES - Concrete answers to the problem

ACTIONS - What to do to complete the daily activities

From who we need?
When do we need it?
How many people do we need? 

PARTNERS

CONSIDER PARTNERS TO DECIDE THEIR PARTICIPATION

Educational

Civil

Health Authorities 
Entrepreneurs

Community

Nearby Institutions Actors





















Che cosa e’?

Un’associazione che si trova
a Guayaquil, Ecuador

“ senza l’entroterra non ci sarebbero citta’”

       Terreno           Acqua

L’USO SOSTENIBILE DI 

PROMUOVE:

Sviluppo rurale 
sostenibile 

 
AttraVerso agroecologia e  

risanamento ecologico

Migrazioni incontrollate
Violenza e crimine 

Risanamento ecologio

INTEGRARE LA SALUTE DEI CAMPI



Che cosa e’?
L’associazione promuove opportunita’ di :

Per ragazzi della citta’ di Genova, Italia.

Mobilità Apprendimento

Scambi giovanili

Corsi di formazione  internazionali

Volontariato con il programma ESC

Promuovere lo sviluppo personale
dei giovani, sviluppando il loro 
senso di cittadinanza.
Stimolare la partecipazione attiva dei
giovani rendendoli maggiornmente 
consapevoli della loro posizione e
 responsabilita’ all’intenro della societa’ civile. .

LE NOSTRE ATTIVITA’

Obiettivi



Storia
E’ stata fondata nel 2003 ispirata da Ruben Contreras e la sua
famiglia. Nasce con l’obiettivo di dare risposta ai bisogni delle 
comunita’ montane nella zona nord-orientale dello stato di Puebla.

Il lavoro viene portato avanti in 5 municipi della
 zona montana nord-orientale come 

Cuetzalan, Joanotla, Tuzamapan de Galeana e Zoaquipan.

Obiettivi

Infrastrutture

Sviluppo

Produzione forestale

Educazione e formazione

Progetti produttivi e 
leadership regionale

L’associazione contribuisce al milgioramento delle 
condizione di vita in queste comunita’ attraverso 

                Dai 12 ai 35 anni, con minori opportunita’ 
          economiche o educative



E’ una ONG incentrata sullo sviluppo locale
nella regione di Sagra ( Toledo) Spagna.

E’ costruita sull’unione delle risorse esistenti dei 
giovani locali e quelle portate attraverso una
cooperazione con altre associazioni giovanili a livello internazionale.

Che cosa promuoviamo?
 Insieme alla comunita’ giovanile locale

Consapevolezza

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Crescita personale

Pensiero critico

Che cosa e’?

Creando sinergie con 
le comunita’ locali

Aumentando le opportunita’ 
cercando nuove risorse

Unendo le risorse esistenti  e lavorando con le comunita’ per
 sfruttare al meglio le possibilita’ presenti e per crearne di nuove.

                Dai 12 ai 35 anni, con minori opportunita’ 
          economiche o educative

Attivita’ educative e momenti di apprendimento
divertenti e coinvolgenti

I giovani nel loro percorso, ispirandoli e sostenendoli durante il loro 
percorso di crescita personale e allo stesso tempo,  migliorando il 
contesto in cui vivono in un posto  piu’ rispettoso.

GIOVANI

     PROMUOVERE

          ACCOMPAGNARE

Ci focalizziamo su

“ TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO LO 
FACCIAMO SEGUENDO I PARAMETRI GLOCALI 

Diritti umani 

Considerando le nostre responsabilita’ e rinforzando le nostre attivta’ locali.

Uguaglianza di genere

Rispetto ambientale

 Come?



CHE COSA E’
L’obiettivo principale e proporre attività
ricreative per i giovani e per l’intera
comunità

Una delle attività principali dell’organizzazione
sono diventitati gli Scambi Giovanili tra diverse
associazioni internazionali.

La nostra associazione ha implementato diversi progetti 
a livello locale e internazionale  per dare ai giovani opportunità 
di scambio interculturale e conoscere altri paesi.

Ci occupiamo anche di:
Workshop nazionali e internazionali 
Summer camps e campi sportivi
Attività al centro la Pousadinha (hotel e doposcuola). 



CHE COSA E’?

Un’impresa sociale, fondata nel 1985.
E’ pionieri in Paraguay in micro�nanza 
e imprenditoria sociale.

Il modello educativo che proponiamo
e’ un’approccio per l’eliminazione della
poverta’.

Lavoriamo con le comunita’ pover di
agricoltori per trasformare i loro �gli in 
imprenditori.

“Sono focalizzati sull’eliminazione della poverta’ 
e l’attivazione delle potenzialita’ imprenditoriali”

Educazione 
all’imprenditoria 

I NOSTRI PROGRAMMI

Scuole 
autosostenibili

Eliminazione 
della poverta’

Micro�nanza

METOdOLOGia

“imparare facenndo, vendendo e guadagnando”     
Diamo ai giovani che si trovano in situazioni 
di vulnerabilita’ il supporto per sviluppare
conoscenza e competenze necessario 
per creare la propria impresa rurale, 
avere accesso a un lavoro dignitoso o 
continuare gli studi.



CHE COSA E’ LA SWOT ?
Una situazione attuale, ri�esso di quello che hai e quello che vuoi, 

cosa c’è fuori e cosa ti danneggia esternamente e internamente

PUNTI DI DEBOLEZZAPUNTI DI FORZA

ANALISI
FATTORI INTERNI

Aiutano la 
crescita

Possibilità di 
crescita

 Limitano 
la crescita

Bloccano
la tua crescita

FATTORI ESTERNI
Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Rischi

DEFINIRE

CLIENTE PROBLEMA SOLUZIONE

Soggetto interessato allo
 sviluppo dell'idea 

imprenditoriale

Condizioni che 
limitanola crescita 

dei bene�ciari

De�nizione di una 
soluzione al problema

OBIETTIVI E BENEFICIARI

GENERALI DIRETTI

SPECIFICI INDIRETTI

Macro tematiche che vengono 
a�rontate e de�nite

 all'interno della soluzione

Gruppo di persone 
a cui si dirige il progetto

Cambiamento che si puo' osservare
 grazie ai risultatu del progetto

Persone che sono coinvolte 
nel problema e che 

bene�ciano dei risultati
Cosa? Chi? Dove?

FASI , ATTIVITA' , AZIONI

FASI-  AREE DI INTERVENTO E ORDINE TEMPORALE

ATTIVITA': RAGGIUNGO L'OBIETTIVO

AZIONI: COSA FARE E PENARE

Di chi abbiamo bisogno?
Quando ne abbiamo bisogno?
Di quante persone abbiamo bisogno?

PARTNERS

Considerare i soci per determinare la loro participazione

Educative

Pubbliche

Salute Autorita'
Imprese

Comunita'

Istituzioni vicine Attori



O que e’?

Uma organização localizada 
em Guayaquil, Equador.

“Sem o campo não há cidade”

       Solo           - Água 

O uso sustenta’vel de:

Promove:

Desenvolvimento
 Rural Sustentável 

 
Através da agroecologia e 
 saneamento ecológico

Migração descontrolada
Violência e crime

Saneamento ecológico

Sau’de de campo integrada



O que e’?
Para jovens da cidade de Génova, Itália.

For young people of the city Genova, Italy.

Mobilidade Aprendizagem

Intercâmbios de jovens

Cursos de formação internacionais
Voluntariado através do Corpo 
Europeu de Solidariedade (CES).

Promoção do desenvolvimento 
pessoal dos jovens, aumentando 
o seu sentido de cidadania.

Estimular a participação 
dos jovens na sociedade e
sensibilizá-los para o seu papel de cidadãos.

As nossas atividades

Objetivos



Historial
Foi fundada em 2003, inspirada em Ruben Contreras e sua 
família. Dá respostas às necessidades das comunidades da
 Sierra Norte-Oriental, no estado de Puebla.

O trabalho é realizado em 5 municípios da 
Sierra Norte-Oriental como

 Cuetzalan, Jonotla, Tuzamapan de Galeana e Zoquiapan.

Objetivos

Infraestruturas

Progresso

Produção �orestal

Educação e formação

Projetos produtivos e 
liderança regional

Contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida nessas comunidades através de:



É uma ONG focada no desenvolvimento local 
na região de La Sagra (Toledo) em Espanha.

Baseia-se na combinação de recursos existentes
para a população jovem e traz novos recursos
através da cooperação outros num nível internacional.

O que promovemos?
Juntos com os jovens da comunidade 

ConsciE’ncia

Participação Ativa

Autodesenvolvimento Social

Pensamento CrI’tico

O que e’?

Criar alianças 
com aldeias locais

Multiplicar oportunidades
 e atrair novos recursos

Combinar estes recursos e trabalhar com as aldeias para aproveitar
 as melhores vantagens das possibilidades existentes e criar, possivelmente, novas.

Idades entre os 12 e 15 anos, com poucas oportunidades devido
a problemas económicos e baixa escolaridade

Diversão e atividades educacionais atrativas, 
aprendizagem de contexto

Seguimos o seu caminho e inspiramos-os para a construção d
o seu futuro, ao mesmo tempo, transformando o seu contexto, 
tornando-se melhores e mais respeitosos.

Juventude 

Promoção

Acompanhamento

Nosso Foco

Tudo o que fazemos, 
fazemos dentro dos parâmetros globais

Direitos Humanos

Considerando nossa responsabilidade e cumprindo as nossas atividades locais

Igualdade de género

Cuidar do meio ambiente

Como?



Quem somos?
O principal objetivo da Juventude de Vila Fonche 
é a ocupação dos tempos livres das crianças e 
jovens através da educação não formal.

Para além do trabalho local a Juventude
de Vila Fonche organiza e participa em projetos
de mobilidade juvenil a nível internacional.

Ao longo dos últimos anos têm sido levados a cabo diversos projetos
a nível nacional e internacional, tendo sempre como foque as
 crianças e jovens. 

A Associação Juventude de Vila Fonche tenho uma vasta
experiência na coordenação de:
- Centro de Atividades de Tempos Livres;
- Campos de Férias 
- Projetos de mobilidade juvenil (intercâmbios de jovens, 
- voluntariado internacional  e cursos de formação para
 trabalhadores de juventude). 

-



O que E’?

É uma empresa social fundada em 1985.
É uma pioneira em micro�nanças e 
empreendedorismo no Paraguai.

O modelo educacional que propomos é
uma abordagem para erradicar a pobreza.

Trabalhamos com comunidades de
agricultores pobres para transformar
os seus �lhos em empreendedores.

“Focados na eliminação da pobreza e ativação
do potencial empreendedorismo”

Educação para o
 empreendedorismo

Os nossos programas

Escolas 
autossustentáveis

Eliminação 
da pobreza

Micro�nanças

Metodologia

“Aprender a fazer, vender e ganhar”     

Damos aos jovens, em situação vulnerável, 
o apoio para o desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos.
Desenvolver o seu próprio 
empreendedorismo rural, ter acesso ao 
trabalho digno ou continuar os seus estudos.

Forças



SWAT: O QUE E’?
É uma situação atual, re�exo do que tens e és e ajuda a 

clari�car a situação e/ou problema que pretendes resolver.

PONTOS FRACOSPONTOS FORTES

ANÁLISE
FATORES INTERNOS

AJUDAR O 
CRESCIMENTO

POSSIBILIDADE DE 
CRESCIMENTO

LIMITE
CRESCIMENTO

PARE SEU 
PROGRESSO

FATORES EXTERNOS
Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

DEFINIR

CLIENTE PROBLEMA SOLUÇÃO

Assunto interessado
 em desenvolvimento
da ideia de negócio

Condição que
limita o crescimento

dos bene�ciários

Expressão que
 aborda uma solução

 para o problema

OBJETIVOS E BENEFICIÁRIOS

GERAL DIRETO

ESPECÍFICO INDIRETO

Problema que você deseja
para endereçar, de�na-o

a solução

Grupo de pessoas
para quem o projeto é

dirigido

Alterações que você deseja
alcançar através do projeto

Pessoas afetadas
pelo problema e solução

O que? Quem? Onde?

FASES - ATIVIDADES - AÇÕES
FASES -   Áreas de intervenção e de�nição temporal

ATIVIDADES - Respostas concretas para o problema

AÇÕES - O que fazer para concluir as atividades diárias

De quem precisamos?
Quando precisamos disso?
Quantas pessoas precisamos?

PARCEIROS

CONSIDERE PARCEIROS A DECIDIR SUA PARTICIPAÇÃO

Educacional

Civil

Saúde Autoridades
Empreendedores

Comunidade

Instituições próximas Atores


