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Stöd JIDCA genom bidrag och medlemskap

www.jidca.se
facebook: JIDCA

Medlemsavgift 150 kr/år
Plusgironr: 873490-7

JIDCA arbetar med:
-

stöd till byutvecklingsprojekt främst
med inriktning på kvinnor och barn

-

fadderprojekt där vi stöttar familjer
så att de kan skapa en egen
försörjning

-

kontakter från människa till
människa genom vänskapsband
mellan olika kulturer

-

solidarisk handel

JIDCAs insamlade medel går oavkortat till
projekten.
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Skola för funktionshindrade i
Palestina
Ett stöd är påbörjat från JIDCA till en skola i
Palestina som har 70 funktionshindrade
barn. JIDCA har tagit emot fyra personer från
Jasmine på studiebesök i Östersund. De fick
besöka olika skolor i Östersund som arbetar
med funktionshindrade barn och även ett
besök till barnhabiliteringen.
JIDCA samlar in medel för att stötta skolan
med utrustning och en rehabiliteringsbassäng.

Familjefaddrar i byn Holili, Tanzania

Stöd till skolor i Honduras

I dagsläget stöttar JIDCA tre familjer med
sammanlagt 15 barn i byn Holili i Tanzania.
Fokus i stödet till familjerna är att barnen
kan gå i skolan. Barnen får stöd till
skolkläder, skolavgifter, skor mm.

JIDCA bidrar till uppbyggnad av skollokaler i
Plan San Antonio, Guambuco Danli, El
Paraiso, Honduras. Skolan ska rymma 26
barn i åldrarna 5-16 år. Dessutom kommer
skolan ha undervisning för 17 personer i
olika åldrar som inte kan läsa och skriva.

JIDCA stöttar mammorna genom att försöka
hitta en långsiktig försörjning för dem. Detta
genom ett startkapital till en liten
affärsverksamhet samt husbygge med
möjlighet till uthyrning.

Projektet avser byggnation av en skolsal,
skolkök och två utedass. Arbetet med att
uppföra byggnaderna görs av föräldrarna,
förutom vissa specialarbeten. Bygget
påbörjades under 2016 och slutförs under
våren 2017.

Uppstart av bygget av en ny skola, hösten 2016.
Lydia framför huset som JIDCA byggt till henne.
Glädjefylld och lärorik miljö för barnen på skolan.
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