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TÌTOL
Enfortiment de la Direcció Municipal de Gènere del municipi de San José de Chiquitos, Bolívia:
Fase II.
DURACIÓ
12 mesos.
CONTRAPART
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano, CEPAD.
LOCALITZACIÓ
San José de Chiquitos és un municipi bolivià situat en el Departament de Santa Cruz. És la
capital de la província Chiquitos. Es troba en la zona est del departament a aproximadament
300 km de la ciutat de Santa Cruz de la Sierra. Bolívia.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Gènere i enfortiment institucional.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes:
Dones del municipi de San José de Chiquitos: aproximadament el 50% de la seua població són
dones, la qual cosa equival a aproximadament 8.299 persones (INE, 2001).
Govern Municipal de San José de Chiquitos: el projecte contribuirà a l'enfortiment de les
capacitats institucionals del Govern Municipal orientant el seu accionar cap a la creació i
funcionament de l'Oficina Municipal de la Dona a San José de Chiquitos.
Beneficiaris Indirectes: aproximadament 16.599 habitants que conformen la població de San
José de Chiquitos.
ENTITATS FINANÇADORES
Diputació de València: 25.004,04 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 17.599,64 €
CEPAD (soci local): 18.480,00 €
Govern Municipal de San José de Chiquitos: 18.000,00 €
COST TOTAL PROJECTE
79.083,68 €
OBJECTIUS PROJECTE
Objectiu General: Avançar en la construcció de la igualtat, l'equitat de gènere i la ciutadania
plena de les dones en el Municipi de San José de Chiquitos, Bolívia.
Objectiu Específic:
O1: Enfortir la Direcció Municipal de Gènere del municipi.
O2: Millorar la salut sexual i reproductiva de la dona de San José de Chiquitos
O3: Impulsar mesures per a la prevenció, la sensibilització social i el suport en l'atenció a la
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dona que pateix qualsevol tipus de violència.
ACTIVITATS PREVISTES
A. Millora de capacitat instal·lada de la Direcció de Gènere:
• Amb les noves oficines de la Direcció de Gènere es compta amb més espais per a comptar
amb personal necessari per a oferir un millor servei. El projecte en la II Fase recolzarà amb la
contractació d'un/a advocat/a. D'igual manera dotarà d'equipament necessari per a comptar
amb un saló propi per a realització de tallers, llits per a millorar l’estada de dones en la casa
d'acolliment que tinguen menors, entre uns altres.
• Com contrapart del Govern Municipal es té previst l'habilitació de dos consultoris addicionals
per a l'atenció psicològica de dones sotmeses a violència. El projecte contempla un suport per
a l'equipament de tots dos consultoris.
B. Accions que milloren la salut de les dones de San José:
• Dotació d'equipament per a la realització a San José d'exàmens de Papanicolaou en
l'Hospital Municipal. En l'actualitat a les poques dones que acudeixen a aquest tipus de control
se'ls pren la mostra que després han de ser enviades a la Ciutat de Santa Cruz per a la seua
anàlisi i resultat. El projecte aportarà perquè l'examen i els resultats siguen realitzats a San
José millorant el servei de l'Hospital local.
• Capacitació a l'Hospital Municipal de San José per a l'ús de l'equipament que donarà el
projecte.
• Realització d'una campanya preventiva contra el Càncer Cérvico Uterí.
C. Accions de prevenció contra la violència Masclista:
• Activitats de treball amb unitats educatives: teatre, concursos, conservatoris, campanyes
participatives, dinàmiques de grups.
• Capacitació a docents sobre prevenció d'abús i maltractament infantil.
• Elaboració de materials de comunicació relacionats a la violència masclista.
RESUM
L'estratègia d'intervenció de la I Fase es basa en primer centrar els esforços del projecte a
l'interior del Govern Municipal de San José, sense descuidar algunes accions externes que
permeten apoderar i visibilitzar a la Direcció Municipal de Gènere enfront de la ciutadania i dins
del funcionament de l'òrgan municipal.
Una vegada es tinguen les capacitats internes mínimes, es prioritzaran accions en la segona
fase del projecte que incidisquen principalment cap al públic extern, continuant amb la millora
dels serveis que la Direcció Municipal de Gènere ofereix.
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