NAAM VAN HET PROJECT
“ESCUELA PARA TI AVANZA”

Doel.Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor 20 vrouwen, cliënten van Casa Amiga, die een
proces van emotioneel herstel hebben ondergaan waardoor ze in staat zijn professionele doelen
te behalen in hun leven en daarmee economische onafhankelijkheid te bereiken en dus
verbetering van de kwaliteit van leven.
Inleiding.Educatie is een van de middelen om de ontwikkeling van burgers en landen te bevorderen. Het is
algemeen bekend dat de sociale en economische situatie in Mexico verhindert dat mensen
noodzakelijk en gewenst onderwijs genieten. Dit geldt vooral voor vrouwen omdat hen
traditioneel en cultureel de rol van het huishouden wordt toebedeeld. Het aantal vrouwen dat
hoger onderwijs geniet is veel lager dan dat van mannen.
Het onderwijs in Ciudad Juárez wordt gekenmerkt door de volgende omstandigheden:
• De hoge migratiecijfers van de laatste decennia.
• Een grote groep zwevende inwoners.
• Grote toename van arbeidskrachten met een groot aandeel vrouwen.
• Een deel van de industrie en assemblage industrie vereist momenteel geen diploma’s, maar het
salaris is heel laag.
• Er is een grote vraag naar jonge arbeidskrachten.
• De verhouding kosten-baten van onderwijs voor volwassenen.
• De hoge gewelds- en criminaliteits- percentages die het voortzetten van onderwijs in de weg
staan.

• Het gebrek aan verbinding tussen onderwijspolitiek en andere sociale politiek (op het gebied van
gezondheid, huiselijk geweld, transport naar het werk, enz.) of activiteiten in de samenleving op
het gebied van onderwijs.
Uit het eerste rapport van bevindingen van Casa Amiga, bleek dat van de 18.950 vrouwen die
gebruik maakten van de diensten van de organisatie het onderwijsniveau middelbaar (MAVO) is
en slechts 13% heeft voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) genoten. Slechts 5,3 %
van de vrouwen heeft een of andere technische beroepsopleiding.

Uit studie blijkt dat de vrouwen die gebruik maken van de diensten van Casa Amiga jong
zijn, getrouwd, met of zonder partner, opleidingsniveau middelbaar (MAVO), dat zij zich
bezighouden met het huishouden, zonder economische vergoeding en zeer beperkte
mogelijkheden hebben om betaald werk te vinden. Dit profiel is heel belangrijk omdat het
aangeeft hoe weinig mogelijkheden de vrouwen van Juárez hebben om onderwijs en werk op
academisch niveau te krijgen. Tegelijkertijd dwingt het ons te bestuderen welke factoren de
persoonlijke ontwikkeling van de cliënten in de weg staan om onze hulp aan deze vrouwen te
verbeteren. De ervaring heeft Casa Amiga geleerd dat als we hen de nodige tools aanreiken om
krachtiger en economisch onafhankelijk te worden, deze vrouwen eerder in staat zijn de dynamiek
van geweld waarin ze leven te voorkomen of verminderen. Als we kijken naar bovenstaande
cijfers, moeten we ons afvragen welke mogelijkheden geboden worden aan dit deel van de
bevolking. Ondanks het feit dat een aanzienlijk aantal cliënten van Casa Amiga werkt in de
assemblagefabrieken, is het duidelijk dat er slechts een zeer beperkte toegang is tot
arbeidsplaatsen die voldoende inkomsten garanderen zodat de vrouwen in staat zijn om zich uit

de gewelddadige relaties van economische afhankelijkheid los te maken en zelfstandig te leven en
zorgen voor hun kinderen.
Door dit profiel voor ogen te houden kunnen we onze interventies en activiteiten voor de cliënten
opnieuw evalueren en herzien wat betreft alle diensten die Casa Amiga biedt voor de ontwikkeling
van de mogelijkheden van de vrouwen en families die bij ons komen.
Daarom denken wij dat “Escuela para ti avanza” beantwoordt aan de specifieke behoeftes van
vrouwen wat betreft voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, zodat zij hun
levensomstandigheden en die van hun kinderen kunnen verbeteren.
DUUR VAN HET PROJECT.- 48 WEKEN, twee sessies/lessen per week van elk 4 uur.

Presupuesto: Escuela para ti "PREPARATORIA"
costo
maestra
Inscripcion
guia de estudio
examenes quincenales
aplicación de examen

# semanas
2100
200
100
500
80

# examenes

quincenas

# personas

48

24
22

Coordinadora del programa 30%
proyector para la sala de clases
articulos de limpieza
articulos papeleria
graduacion
gran total

PESOS
EUROS
100.800,00
5.600 lerares
20
4.000,00
222 inschrijving
20
2.000,00
111 studiegids
12.000,00
667 tweewekelijkse examens
20
35.200,00
1.956 inschrijfgeld examen?
62.791,00
3.488 coordinator programma 30%
15.000,00
833 proyector leslokaal
5.000,00
278 schoonmaakmiddelen
10.000,00
556 schrijfbenodigdheden
5.000,00
278 eindexamen
251.791,00
13.988

