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INTRODUCCIÓ: ORIGEN Y OBJECTIUS
Per a Inakuwa, entitat conformada per persones universitàries, cooperar significa treballar per a
aconseguir una realitat en la qual cada persona se senti escoltada i siga partícep de la seua evolució.
Ens reconeixem com a interdependents i vinculats als altres; el “sóc perquè nosaltres som” de Ubuntu.
Creiem fermament en la importància i el valor de la xarxa, entesa com el resultat de la connexió́
entre múltiples entitats. La xarxa ens acosta amb una millor perspectiva als problemes que afecten
a un col·lectiu, alhora que funciona com a eina per a generar canvis de major abast. És una trobada
enriquidora per la seua naturalesa, especialment si ens convida a qüestionar el nostre propi esquema,
igual que ho fa la Federació d’Escoltisme Valencià, les trobades comarcals, o els Sant Jordis.
Per això, la llavor que hem sembrat amb el nostre projecte no és una altra que convidar a la formació́
de xarxes en llocs on creiem que poden ser una arma tremendament valuosa per a lliurar les diferents
lluites. Volem ser un agent catalitzador, acompanyant que facilite el canvi que passará igualment sense
el nostre treball, però sense una data o termini pròxim. Volem provocar canvi, sense ser el canvi en sí
mateix.
Aquesta és l’essència de Tanzània Fòrum, un projecte en marxa des de setembre de 2019 que es va
materialitzar els dies 1 i 2 d’Octubre de 2020 el qual ha involucrat a més de 15 estudiants universitaris i
busca cooperar pel progrés (millor qualitat de vida) de la societat, mitjançant un punt de trobada que
va ser la ciutat de Arusha (Tanzània), però que no es limita únicament a aquesta regió. Es tracta d’un
projecte a llarg termini, que posa a la xarxa com arrel de la transformació́ social, des de la certesa del
seu paper efectiu i resilient.
ELS OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE SÓN:
• Generar vincles a curt, mitjà i llarg termini entre les diferents entitats que treballen pel desenvolupament
de la regió de Kilimanjaro i Arusha a Tanzània mitjançant la generació́ de projectes en comú́. Aquest
objectiu s’emmarca en l’Objectiu per al Desenvolupament Sostenible 17 de l’Organització́ de les
Nacions Unides, que busca revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
• Elaborar un model de fòrum extrapolable a qualsevol comunitat amb iniciatives locals pel
desenvolupament, sobre la base de l’experiència i avaluació́ de Tanzània Fòrum. Podent generar
sinergies, ja no sols entre les Organitzacions de la Societat Civil dels llocs on es realitze, sinó també
entre les entitats que vulguen replicar el nostre model.
ELS OBJECTIUS COMPLEMENTARIS SÓN:
Incentivar la creació́ de projectes a partir de la xarxa.

• Divulgar la cooperació́ internacional a l’Estat Espanyol. Acostar-la al públic de totes les edats amb
especial focus en els joves.
• Estendre l’enfocament basat en Drets Humans en l’àmbit de la cooperació.

Tanzània Fòrum és així un espai i una xarxa molt versàtil; un esperit i una carrera de fons. És la acceptació́ que
la complexitat del món i dels reptes que aquest enfronta requereixen del treball coordinat i col·laboratiu
de tots els agents de la societat. Solament creant aquests espais de trobada, de diàleg i de construcció en
comú podrem fer front a aquests i transformar així el món en un lloc inclusiu, igualitari i humà.
Tanzània Fòrum és una eina racional que pot i deu ser extrapolada a qualsevol lloc del món, també a
l’Estat Espanyol. És el present i el futur de la pròpia cooperació: es tracta d’una maquinària que permet
posar en valor a la societat civil i als principis democràtics.
La seua pertinència no depèn del context. Aquest s’ha demostrat necessari tant en el món pre-covid
com en el món post-covid: la seua forma pot variar, però el fons és el mateix. La cooperació local
necessita generar vincles, necessita compartir i aprendre, mostrar-se unida. Només d’aquesta manera
pot eixir enfortida d’una crisi tan forta com la que assota al món en aquests moments.
El nostre propi plantejament sorgeix de la col·laboració́ amb l’ONG Fundación Salvador Soler,
precursora del Fòrum Benín i mentora del Tanzània Fòrum i de la Asociació Inakuwa. Junts treballem
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per a desenvolupar aquesta segona trobada i aquesta xarxa pre i post fòrum a Tanzània i per a extraure
conclusions que ens permeten replicar-ho com a model. La nostra contrapart és l’entitat tanzana Maisha
Roots, qui forma part activa de tot el procés de disseny, preparació, implementació i avaluació.

DESTINATARIS
El fòrum està destinat a l’establiment d’un espai de trobada amb la finalitat de crear aliances i de
generar una xarxa de la qual formen part els actors de la cooperació a Tanzània. En aquesta 1a edició
vam poder comptar amb l’assistència de 40 entitats tanzanes de la regió de Arusha i del Kilimanjaro, a
més d’acadèmics i professors de diferents universitats i diverses autoritats regionals i nacionals.
ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL
L’objectiu és fer partícips al major nombre d’organitzacions possibles per a fer visible la força de
la cooperació́ local. Aquestes organitzacions exerceixen el seu treball des d’una mirada comú́,
independentment del seu camp d’acció́ (infància, igualtat de gènere, incidència política, sanitat):
millorar les condicions de vida de la població tanzana. Així doncs, la passada edició van participar 80
persones de la societat civil (2 persones per cada entitat) les quals van tindre l’oportunitat de conèixerse, intercanviar coneixement i poder explicar les seues necessitats i reptes concrets.
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: AUTORITATS NACIONALS I REGIONALS
La participació́ de les autoritats locals i regionals és important per a fer-les coneixedores d’un objectiu
que creem ha de ser compartit: la importància de treballar en col.laboració per a la autogestió de la
seua pròpia comunitat, mitjançant la xarxa i els vincles que milloren el desenvolupament local.
Vam tindre l’oportunitat de comptar amb la presència de 4 autoritats nacionals i regionals com Blandina
Nkini, Responsable Regional de Desenvolupament Comunitari de la Regió de Arusha.
PERSONAL INVESTIGADOR I PROFESSORAT UNIVERSITARI
La possibilitat de comptar amb la participació de persones amb un elevat coneixement tècnic sobre
matèries concretes possibilita que l’intercanvi de coneixement siga més fructífer. Així mateix, Inakuwa
té actualment un conveni de col·laboració amb Mwenge University, amb l’objectiu de ser facilitador
d’intercanvi de coneixement entre l’estudiantat de la universitat i les ONGs de la seua comunitat
mitjançant voluntariats, pràctiques i el seu treball de final de grau. Per això, va ser molt interessant i
fonamental la participació del professorat d’aquesta universitat, perquè van poder ser testimonis dels
principals reptes als quals s’enfronten les entitats i conèixer-les de primera mà.

PRIMERA EDICIÓ TANZÀNIA FÒRUM

FASE D’IMPLEMENTACIÓ

Aquesta fase va tindre lloc durant els dies 1 i 2 d’octubre de 2020 a l’Hotel Golden Rose el qual va acollir
a un total de 95 persones participants amb la temàtica de l’emprenedoria social. Així doncs, comptem
amb la participació de Wilfred Adingra, un jove emprenedor ivorià i actual CEO de Diaspor4Africa el qual
va dirigir les ponències i els workshops que es van realitzar.
DESCRIPCIÓ DEL FÒRUM
El primer dia del fòrum va consistir en una presentació i una posada en comú per a enfortir els vincles
entre els actors participants.
Amb l’objectiu de fomentar la consciència crítica a través de grups de posada en comú en els quals
es va debatre el contingut de la formació d’Emprenedoria Social i ONG, es van analitzar els reptes als
quals s’enfronten cada entitat assistent i es va aplicar allò après als seus projectes. Aquests grups de
posada en comú es van realitzar en el moment, estant la parella de la mateixa entitat separada en grups
diferents. Aquestes sessions van ser essencials per a assegurar la participació de tots i fer que cadascun
d’ells fora protagonista d’un esdeveniment que depèn en gran manera d’ells, del seu compromís, de les
seues idees i de les seues ganes.

Projecte: 2a Edició de Tanzània Fòrum. Asociació Inakuwa

4

El segon dia es van aplicar les eines ensenyades en la formació del dia anterior sobre emprenedoria
social i ONG. Aqueix dia es va realitzar un cas pràctic, i es va fer una avaluació. Finalment vam donar pas
a la cerimònia de clausura del primer Tanzània Fòrum.
MINUT A MINUT DEL PRIMER DIA
8.30. Benvinguda i repartiment d’acreditacions i desdejuni.
10.00. INAUGURACIÓ. Presentació formal i institucional.
11.00. Pausa per al cafè i foto amb autoritats locals.
11.30. Sessió 1: Grups de treball. Posada en comú de les Organitzacions de la Societat Civil.
13.00. Menjar networking.
15.30. Sessió 2: Ponència. Emprenedoria social i ONG.
16.30. Sessió 3: Grup de treball sobre la Sessió 2.
18.00. Explicació de l’endemà.
18.15. Pausa i sopar networking.
MINUT A MINUT DEL SEGON DIA
9.00. Desdejuni i recapitulació del dia anterior.
10.00. Sessió 4: Grup de treball. Cas pràctic emprenedoria social.
11.30. Pausa per al cafè.
12.00. Avaluació per grups.
13.00. Cerimònia de clausura.
13:30. Menjar networking.
RECURSOS

DATOS

Humans

15 persones voluntàries.

Materials

Espai, manutenció i allotjament.

Técnics

4 cooperants de Inakuwa, 2 cooperants de la Fundación Salvador Soler, 6
cooperants de Maisha Roots, 2 ponents.

LÍNIA DEL TEMPS
• Desembre 2020: Primera trobada presencial.
• Desembre- juny: Preparatius del fòrum.
• 1 i 2 octubre 2021: 1a edició de Tanzània Forum.

FORMACIÓN
La formació és educació, i aquesta permet el desenvolupament autogestionat de les comunitats. El
model de cooperació sobre el qual es basa Tanzània Fòrum prioritza la formació.
• Sessió 1: Presentació de 3 minuts de cada OSCs. La primera sessió va consistir en una presentació
breu en el centre de la sala, exposant els seus reptes i fortaleses.
• Sessió 2: Grups de treball. (10 persones per grup). Presentació de les OSC i posada en comú d’experiències
a través de preguntes preestablertes. Es va dividir als participants en grups reduïts on van compartir la
seua experiència a través de 3 preguntes: (i) Descripció general; ii) Quines són les principals fortaleses
de la teua organització? Les persones treballadores i/o voluntàries estan compromeses? iii) Quins
aspectes no es fan bé en la teua organització? Quins són els reptes principals que té la teua organització?
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Aquests grups de posada en comú van realitzar en el moment de manera aleatòria, dividint la parella
de la mateixa entitat en grups diferents. Aquestes sessions van ser essencials per a assegurar la
participació de tots i fer que cadascun d’ells siga protagonista de l’esdeveniment que depèn en gran
manera d’ells, del seu compromís, de les seues idees i de les seues ganes.
• Sessió 3: Ponència. Emprenedoria social i les ONG. Wilfred, va realitzar una ponència sobre
Introducció a l’Emprenedoria Social. En finalitzar el discurs, van sorgir debats i intercanvis d’idees,
on observàvem la importància de generar benefici econòmic de manera autònoma per a invertir en
les nostres comunitats, a més d’aconseguir la sostenibilitat dels nostres projectes.
• Sessió 4: Grup de treball. Cas pràctic emprenedoria social. Durant aquesta sessió 4, el ponent va
guiar als participants mitjançant un cas pràctic. En aquest, es va aprofundir en el desenvolupament
d’un projecte d’emprenedoria social i els diferents aspectes que ha de tindre en compte una OSC
per a la seua viabilitat, funcionament i sobretot, sostenibilitat. El treballar per grups va fomentar
una confiança i major complicitat entre els participants, acostant-se a l’objectiu principal de
l’esdeveniment: conèixer-se i intercanviar coneixement.

RESULTATS I ACTIVITATS ESPERADES
DE LA SEGONA EDICIÓ DE TANZÀNIA FORUM

R1. Creat el Model Fòrum Xarxes i Aliances per al context tanzà, extrapolable a altres regions del
continent africà.
• A1: Crear metodologia de treball i execució logística del model FÒRUM.
R2. Validat el Model Fòrum mitjançant l’execució de la 2a Edició del TF.
• A1. Crear en conjunt amb les contraparts quadre de comandament i fluxograma de treball.
• A2. Calendarizació i programació de les activitats.
• A3. Cerca i contractació de l’espai per a l’esdeveniment.
• A4. Generacció de plantilla de pressupost i inputs.
• A5. Actualització de la base de dades de les OSCs tanzanes.
• A6. Identificació i invitació a les OSCs, universitats i autoritats locals assistents.
• A7. Selecció del contingut de l’esdeveniment.
• A8. Creació del programa formatiu, les presentacions en PTT i el material imprés de l’esdeveniment.
• A9. Selecció i contractació de les i els ponents.
• A10. Contractació de mitjans de comunicació.
• A11. Execució de dinàmiques lúdiques de treball en grup.
R3. Capacitats els i les assistents al fòrum mitjançant un programa formatiu.
• A1. Execució del programa formatiu.
• A2. Disseny i implementació d’avaluació de coneixements ex-ante i ex post dels eixos temàtics a impartir.
• A3. Disseny i lliurament de certificats de participació.
R4. Intercanvi d’experiències i objectius de treball de les OSCs participants, les universitats i les
autoritats locals.
• A1. Presentació de les i les assistents al fòrum.
• A2. Generar espais d’intercanvi d’experiències.
R5. Fomentat una xarxa de treball interorganitzacional i intersectorial, que incloga a les autoritats
locals, després de la participació en el fòrum.
• A1. Proposta de canal de comunicació eficient mitjançant correu electrònic o Whatsapp.
• A2. Avaluació ex post de l’esdeveniment.
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CALENDARITZACIÓ
PRINCIPALS ACTIVITATS ASOCIADES ALS RESULTATS
RESULTAT 2: Validat el Model Fòrum mitjançant l'execució de la 2a
Edició del TF.
Activitat 2.1: Crear en conjunt amb les contraparts quadre de comandament i fluxograma de treball
Activitat 2.2:Calendarizació i programació de les activitats.
Activitat 2.3:Cerca i contractació de l'espai per a l'esdeveniment
Activitat 2.4:Generació de plantilla de pressupost i inputs
Activitat 2.5:Actualització de la base de dades de les OSCs tanzanes
Activitat 2.6: Identificació i invitació a les OSCs, universitats i autoritats locals assistents.
Activitat 2.7: Selecció del contingut de l'esdeveniment.
Activitat 2.8: Creació del programa formatiu, les presentacions en
PTT i el material imprés de l'esdeveniment
Activitat 2.9: Selecció i contractació de les i els ponents.
Activitat 2.10: Contractació de mitjans de comunicació
Activitat 2.11: Execució de dinàmiques lúdiques de treball en grup.
RESULTAT 3: Capacitats els i les assistents al fòrum mitjançant un
programa formatiu.
Activitat 3.1: Execució del programa formatiu
Activitat 3.2: Disseny i implementació d'avaluació de coneixements
ex-ante i ex post dels eixos temàtics a impartir
Activitat 3.3: Disseny i lliurament de certificats de participació.
RESULTAT 4: Intercanvi d'experiències i objectius de treball de les
OSCs participants, les universitats i les autoritats locals.
Activitat 4.1: Presentació de les i les assistents al fòrum.
Activitat 4.2:Generar espais d'intercanvi d'experiències.
RESULTAT 5: Fomentat una xarxa de treball interorganitzacional i intersectorial, que incloga a les autoritats locals, després de la participació
en el fòrum.
Activitat 5.1: Proposta de canal de comunicació eficient mitjançant
correu electrònic o Whatsapp
Activitat 5.2: Avaluació ex post de l'esdeveniment.
ACTIVITATS TRANSVERSALS
Crear metodologia de treball i execució logística del model FÒRUM.
(R1)

PERÍODE D’EXECUCIÓ (mesos)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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SEGUIMENT DE PROJECTES QUE SORGISQUEN EN EL FÒRUM
Actualment estem realitzant una avaluació sumativa en la qual s’expose una valoració conjunta de
totes les persones participants de manera quantitativa i qualitativa.
D’altra banda, estem treballant juntament amb la nostra contrapart, Maisha Roots, en un model de
qüestionari per a analitzar els outcomes, post-fòrum, això és, les possibles sinergies i col·laboracions
que hagen sorgit entre les entitats. Per exemple, per al dia de la xiqueta, dues entitats participants van
decidir fer una acció de sensibilització conjunta, entre altres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els principals criteris en els quals es basarà l’avaluacció expost són els establerts pel Comité d’Ajuda al
Desenvolupament de l’OCDE, els quals es concreten en:
• Pertinència (rellevància i oportunitat): Adequació́ dels objectius a la naturalesa dels problemes/
necessitats que es pretenen solucionar. En quina mesura els objectius del programa responen a les
necessitats i/o problemes i per a una població objectiu determinada?
• Coherència (interna i externa): Coherència del propi contingut de la intervenció: es tracta d’identificar
la adequació́ de l’estratègia disenyada per a la consecució́ dels objectius i viabilitat i Grau de
compatibilitat entre els objectius de la intervenció avaluada amb altres que s’estan executant en el
seu mateix espai físic i temporal, respectivament.
• Eficiència: es tracta de mesurar l’assoliment dels resultats en relació amb els recursos utilitzats. Els
objectius s’han aconseguit al mínim cost possible?, o alternativament, s’ha aconseguit maximitzar
els beneficis per a un cost determinat?
• Eficàcia: mesura el grau o nivell de consecució́ de l’objectiu/s sobre la base dels efectes de la política,
sense considerar els costos en els quals s’incorre per a obtindre’ls. En quin grau s’han aconseguit els
objectius previstos per la política avaluada? S’han obtinguts els efectes desitjats?
• Impacte: anàlisis dels efectes que el programa avaluat té sobre la comunitat en general. Quines són
les conseqüències globals del projecte per a la societat en el seu conjunt? són positives o negatives?
S’havien previst o no?

FINANÇAMENT
La següent taula de despeses inclou tots els costos de l’equip organitzador i de les persones assistents.
Això és rellevant, atès que en un altre cas, aquestes persones probablement no podrien acudir ja que
implica absentar-se de la ocupació́ habitual durant els dos dies. A més a més, garanteix l’absència
d’un biaix econòmic en l’assistència. També donem importància en el nostre pressupost al foment
del sentit de pertinença, raó per la qual pretenem obsequiar als assistents amb marxandatge que
puguen emportar-se a manera de record. D’aquesta manera, els participants també col·laboren en la
disseminació de la iniciativa.
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GASTOS I Tanzània FORUM 2021
Item

Quantitat

Preu Unitat
TZS

Total TZS

Equip Coordinació

Total
Euros
280,00

Allotjament Inakuwa Arusha

2

180,00

Alojamient FSS Arusha

3

99,60

Logística Fòrum

7.800.305

Allotjament i dinars

3.229.000

Dinars i sopars preparatoris

100.000

Alquiler Golden Rose

668.305

Tea Break 1º día

560.000

Lunch Buffet 1º día

630,00

1.040.000

Projector 1º día

200.000

P.A. System 1º día

50.000

Sopar 1º día

936.000

Dietes de transport

1.017.000

Mascaretes

30,00

Asesoria Maisha Roots

600,00

Varios

648.283

Llibretes, bolígrafs, rotoladors, impressió de
acreditacions.

275.000

Imprimir documents legals, avaluacions, fulles
de dietes, acreditacions i cartells en València.

192.472

Landyars

58.811

Fotocopies

22.000

Taxis desplaçament

1

100.000

Formació

1.400,00

Viatge Wilfried Adingra

1

850,00

Dieta ponents (Wilfried Adingra)

1

550,00

Publicitat

450.000,00

Noticia Periòdic Local

2

150.000,00

300.000,00

Noticia TV Local

1

150.000,00

150.000,00

TOTAL
TOTAL EUROS

8.898.588,00

2.309,60

3.389,94

2.309,60

5.699,54
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