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PROJECTE D’AJUT PER INFANTS  

AMB DISCAPACITAT FISICA  

 

DADES PRINCIPALS   
Data de presentació: 8 d’octubre 2016  

Nom:  AMAKURU RWANDA. Amakuru és una salutació, que en Kinyarwanda, la llengua oficial 

del país, vol dir “Hola, que tal?”  

Localització:  Rwanda  

Quantitat d'habitants: 11.370.000 dels quals el 42,9% és menor de 14 anys  

Identificació de la comunitat i del problema:  Nens i nenes amb malformacions físiques, que 

pateixen rebuig social i que les seves famílies no poden assumir les despeses sanitàries per 

solucionar el seu problema.  

Perfil socioeconòmic dels beneficiaris:  Discapacitats físics per sota del nivell de pobresa, 

amb cobertura sanitària insuficient, o sense.  

Breu síntesi del l’objectiu:  Assegurar l'atenció sanitària i ortopèdica adequada, tot 

sponsoritzar-ne l'educació en cas necessari.  

Durada:  Condicionada a la continuïtat dels sponsors.  

  
 

Objectius:  Identificar casos d’infants discapacitats físics en aquesta situació. Valorar 

individualment les seves necessitats a nivell mèdic/ortopèdic, cuidatges d’infermeria i atenció 
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social adaptant-nos a la situació familiar de cadascú. Assegurar la integració social, facilitant una 

correcta atenció, perquè el seu problema no impedeixi l’accés a l'educació.  

Impacte social previst:  Esperem la integració plena a la societat i al sistema educatiu dels 

beneficiaris, així com el desenvolupament normal de les seves habilitats i capacitats 

intel·lectuals.  

Suport i recolzament institucional del projecte:  Fundació IPI Cooperació.  

Infraestructures i equipaments: Centre de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique et 

Réhabilitation Sainte Marie de Rilima.  

Suport econòmic:  Busquem aportacions econòmiques privades o institucionals, que suportin 

completa o parcialment, un o diversos casos individuals.  

Contacte:   

Montserrat Estradé: 679546168  

Rubén Aguilar: 628195610  

Email: amakuru.ipicoop@gmail.com 

IPI Cooperació: 93 412 0102 

www.ipicoop.org  
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MOTOR DEL PROJECTE  

Fidèle Butera, és el tècnic responsable del servei orto-protèsic del “Centre de Chirurgie  

Orthopédique Pédiatrique et Réhabilitation Sainte Marie de Rilima “  

Té contacte amb molts pacients que necessiten d'ajut tècnic a la seva discapacitat. Alguns d'ells 

tenen greus problemes econòmics que els impedeixen pagar les despeses. Fidèle realitza un 

estudi de cada cas, amb una descripció de la discapacitat, l'entorn familiar i educatiu, organitza 

una visita de diagnòstic, i una estimació de les despeses que es requereixen.  

  

L’HOSPITAL  
El “Centre de Chirurgie 

Orthopédique Pédiatrique et 

Réhabilitation Sainte Marie de 

Rilima”  és un hospital per a persones 

amb discapacitats físiques i problemes 

neurològics, principalment paràlisi 

cerebral.  

Proporciona la cirurgia ortopèdica, tractament ortopèdic conservador i rehabilitació (fisioteràpia, 

aparells d'ortopèdia, ajudes per caminar...) per a nens i nenes menors de 20 anys. Està situat al 

districte de Bugesera, a la Eastern Province de Rwanda, a 50 km de Kigali. 

És propietat del Kigali Arxidiòcesi. El Centre va ser qualificat en 2005 per operar dins de l'àmbit 

del servei nacional de salut del Ministeri de Salut (MOH) de la República de Rwanda, sota un 

conveni especialment estipulat. El 2012 el conveni va ser revisat i en el mateix any el Centre va 

rebre per l’MOH l’estatus de centre de referència en cirurgia ortopèdica pediàtrica. Des de l'1 de 

juliol de 2013 el Centre rep el suport del Govern, principalment un pressupost per pagar una part 

dels sous del personal.  

La gestió diària del Centre està a càrrec del seu director 

general, sota la supervisió del Consell, compost per 

l’Arxidiòcesi de Kigali, que és la propietària, l'ong italiana 

Fundació Don Carlo Gnocchi, que és el soci principal, i el 

districte de Bugesera on es troba el Centre.  
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Els cuidatges de infermeria.  L’equip el componen 4 infermeres i 4 infermers. La quantitat de 

pacients al centre varia molt, depenent del fons disponibles. Entre 40 i 80 pacients. Normalment 

hi han 2 metges. 

La seva jornada es de 7 del matí a 5 de la tarde; 45 hores setmanals. Alguns viuen al poble. Les 

infermeres solteres disposen de un espai per dormir prop del centre. 

   

 

AMICS DEL PROJECTE  
La filosofia del grup consisteix en esdevenir un pont entre qui té inquietud d'ajudar  i aquell que 

necessita que l'ajudin. Volem desenvolupar accions directes, ben documentades, i assegurar 

que el 100% de tot allò que se'ns confiï arriba al beneficiari.  

Tots som voluntaris, no rebem cap tipus de compensació econòmica, i totes les despeses de 

viatges, manutenció i desplaçaments són sufragats pels nostres propis mitjans.  

  

EL PROBLEMA  
A tot el món hi ha uns 150 milions de nens amb discapacitat, dues terceres parts estan 

completament abandonats, i només un 1% d'ells reben un ajut realment apropiat. Gairebé el 

90% dels recursos per ajudar a les persones amb discapacitat es gasten als països 

industrialitzats, tot i que el 80% d'aquestes persones viuen al Tercer Món.  
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Rwanda és un petit país Africà amb 11 milions d'habitants i una superfície de 26.338 km2. Una 

densitat de població molt alta. El 60% està per sota del nivell de pobresa.   

La nostra preocupació són els nens i nenes, que són qui pateixen les conseqüències de la 

manca de recursos. Som especialment sensibles als casos de discapacitat física, com 

amputacions o malalties congènites, que els aïllen socialment per rebuig o superstició, i que, 

molt sovint els impedeix d’anar a l'escola. La qual cosa coarta el seu desenvolupament i el seu 

futur.  

  

L’OBJECTIU  
El nostre objectiu és aconseguir que nens i nenes discapacitats rebin cuidatges d’infermeria, 

atenció mèdica i quirúrgica especialitzada, així com ajudes tècniques adequades, per ajudar-los 

a tornar a la vida quotidiana amb la major normalitat possible. I a més volem assegurar la seva 

educació en igualtat, cosa que, que amb tota seguretat, pot oferir-los un futur prometedor.  

Recolzats d'aquesta manera pretenem aconseguir que el seu handicap i l'hostilitat que poden 

trobar al seu entorn, no siguin un obstacle per al seu desenvolupament.  

Cada cas ha de ser vist individualment, però no aïlladament, sinó en el context familiar i l'entorn 

social. Els menors en els països en desenvolupament estan exposats a múltiples riscos, entre 

ells la pobresa, la desnutrició, mala salut, entorns pocs estimulants, que poden perjudicar el seu 

desenvolupament cognitiu, motor, social i emocional. 

 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA  
Fidèle Butera és el creador del projecte. S'encarrega del seguiment detallat de l'evolució de 

cadascun dels nens i nenes beneficiaris del projecte. Les seves missions principals són: • 

 Planificar i executar les accions del projecte  

• Construcció i adaptació de les pròtesis.  

• Supervisar l'atenció rebuda al “Centre de Cirurgia Ortopèdica Pediàtrica i de Rehabilitació 

Santa Maria de Rilima”.  

• Administrar els fons assignats. Realitzar els pagaments a hospitals i escoles.  

Documentar cada despesa. Controlar del pressupost.  

• Informar puntualment de cada incidència als amics del projecte i als sponsors.  
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SEGUIMENT  
Difondrem l'evolució del projecte per mantenir informats als participants del projecte i els 

sponsors. Promourem el voluntarisme dels participants, per aconseguir un ús eficient dels fons.  

S’elaboraran fitxes/informes de seguiment i justificació per a cada beneficiari, que s’enviaran als 

sponsors i que estaran a disposició de tothom que l’interessi. S’establiran processos formalment 

definits de control i de seguiment intern de l'activitat i dels beneficiaris, que permetin reaccionar 

a possibles canvis en l'entorn tot adaptant-se a noves situacions.  

Cadascun dels beneficiaris rebrà la visita d’algun dels amics del projecte, i s’obrirà la possibilitat 

de que el propi sponsor el pugui conèixer personalment.  

  

IPI COOPERACIÓ  
La Fundació IPI Cooperació és una organització sense ànim de lucre fundada l'any 2000 com 

associació. L'any 2011 es va constituir com a fundació amb àmbit estatal. Està recolzant aquest 

projecte des del 2017.  

L'objectiu primordial d'IPI COOP és la protecció dels infants en totes les seves vessants i la 

defensa dels seus drets. En l'actualitat, IPI COOP està executant projectes en cinc països 

africans: Mali, Costa d'Ivori, Senegal, Rwanda i Etiòpia. Aquest últim és el país en què té més 

experiència, infraestructura local i programes en curs.  

Fomenta llars per a nens orfes, fa suport a centres de salut pels infants desemparats, beques i 

patrocinis per als estudiants, programes de formació per a joves, tallers i suport integral a les 

escoles i ara també ajuts a infants amb discapacitat física, són els principals projectes. L'èxit i 

consolidació dels  programes ha animat a emprendre projectes més ambiciosos.  

El personal és fonamentalment voluntari i format per un grup de persones i professionals de 

diversos entorns, units pel mateix objectiu: fer el que millor se sap fer per donar suport als més 

vulnerables, les dones i infants dels països del Sud. 

Els fons per dur a terme els projectes provenen de recursos propis, dels socis, de les entitats 

privades i públiques i de donacions individuals. A més, IPI COOP realitza una auditoria financera 

externa anual que garanteix una bona gestió dels recursos.  
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BENEFICIARIS   
Fidèle Butera fins ara ha avaluat personalment 6 casos a l l’hospital de Rilima, i ha parlat amb 

els seus pares. Cal conèixer de primera mà la situació individual de cadascú, el seu entorn i les 

seves condicions de vida, abans i després de la intervenció realitzada. 

       

       

     

SAMUEL ABIMPAYE  

13 anys  

  

Tenia ambdós peus equino-vars.  

Va entrar a l’hospital el 04/04/2016  

i va sortir el 18/02/2017. 

MUSSA NIYONKURU 

7 anys 

 

Tenia ambdós peus equino-vars. 

Va entrar a l’hospital el 28/03/2017 

i va sortir el 31/09/2017. 

LAMBERT HITAYEZU 

13 anys 

 

Va néixer amb agenèsia de la 

cama dreta. Necessita canviar la 

pròtesi per anar-la adaptant a la 

seva estatura 
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HERVIS GANZA 

3 anys 

 

Tenia ambdós peus equino-vars.              

Va entrar  a l’hospital el 

03/07/2017, el van operar el 

02/08/2017 i va sortir el 

22/10/2017. 

ERIC TUYIZERE 

6 anys 

 

Tenia  el peu dret equino-var.                  

Va entrar  a l’hospital el 

19/07/2017 i el van operar el 

02/08/2017 

MANIRIHO JEAN DE DIEU  

18 anys  

  

Té ambdós peus equino-vars.  

S’està buscant sponsors per ell 
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AGRAÏMENTS  
Volem transmetre el profund agraïment a l'esforç de les persones i institucions que destinen part 

del seus recursos a ajudar a aquest projecte. En nom de les famílies d'aquests nens i nenes i el 

nostre propi.  

També volem agrair a les persones i institucions que demostren el seu interès, i difonen el 

projecte. Això per a tots nosaltres també és molt important.  

Continuem amb el ferm compromís de donar suport a aquests nens i nenes.  

  

DONATIUS  
Amb el teu donatiu ens ajudaràs a dur a terme aquest projecte.  

El compte de la Fundació IPI COOP és: ES82 2100 3205 1122 0047 4499  

Indicar concepte: Projecte Amakuru Rwanda, i el nom del nen beneficiari si ho creus necessari.  

  

   

  

  

Edició 3/11/2017  
 


