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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

 FUNDACIÓ ADVENTIST 

 AJUNTAMIENT DE SAUSAPOR 

 SERVEIS SOCIALS D’INDONESIA 

 GOBERN PROVINCIAL DE SAUSAPOR 

 MINISTERI DE EDUCACIÓ DE INDONÈSIA 
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RESUM DEL PROJECTE 

El projecte Sausapor dóna suport a l'escola rural SMP Advent d'aquesta localitat que disposa d'un projecte 

extraescolar socioeducatiu per a la inclusió, formació i apoderament de nens/es i les seves famílies de les 

ètnies minoritàries i/o en risc d'exclusió o vulnerabilitat que habiten a la regió de Sausapor. 

CONTRAPART 

ESCUELA SMP ADVENT SAUSAPOR, PAPÚA OCCIDENTAL, INDONESIA. 

DESTINATARIS/ES  

Els destinataris/es directes són: 

 Nens/es i les seves famílies de les ètnies minoritàries que habiten a la regió de Sausapor. 

 Nens/es en risc d'exclusió social o vulnerabilitat i les seves famílies de la regió de Sausapor. 

 Qualsevol persona que utilitzi els serveis socioeducatius gratuïts que ofereix el Projecte 

Sausapor. 

Els destinataris/es indirectes són: 

 Totes les persones que visiten o fan un voluntariat al Projecte Sausapor. 

 Totes les persones que tenen accés a la nostra web, xarxes socials o productes audiovisuals. 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure la inclusió, formació i apoderament de nens/es i les seves famílies de les ètnies minoritàries de 

Papua i/o en risc d'exclusió social o vulnerabilitat. 

OBJECTIU ESPECÍFICS 

 Proporcionar als nens/es i les seves famílies l'oportunitat de tenir una vida digna. 

 Crear un espai soci educatiu per potenciar el desenvolupament personal dels nens/es. 

 Acompanyar i assessorar les famílies sense recursos perquè puguin millorar la seva situació. 

Proporcionar als nens/es els recursos necessaris perquè puguin completar la seva formació 

educativa completa. 

 Prevenir als nens/es en situació de risc o vulnerabilitat i les seves famílies de dedicar-se a activitats 

criminals o mendicitat a través de formació i suport. 
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ANTECEDENTS 

L'escola SMP Adventist de Sausapor va col·laborar en 2017 amb el documental audiovisual Altres Vides, 

documental que mostra histories de nens/es amb discapacitat, una historia per de cada continent. Durant 

dos mesos un equip de Nousol va col·laborar en el projecte socioeducatiu que realitza l'escola. Gràcies a 

aquesta col·laboració es van posar les bases per començar un Camp de treball voluntari i social per enviar 

professors de llengua estrangera o monitors de lleure des de Catalunya. 

JUSTIFICACIÓ 

La regió de Papua ha estat pràcticament tancada per problemes polítics entre el govern d'Indonèsia i els 

habitants d'aquesta regió autònoma. Des de fa uns anys Indonèsia ha decidit canviar l'estratègia política i 

està atenent moltes de les demandes socials i obrint el país al turisme. Papua és junt amb Brasil on habiten 

més tribus sense contactar. Conviuen més de 400 ètnies diferents, cadascuna amb la seva llengua i cultura 

pròpia. La majoria d'aquestes tribus viuen en zones remotes i aïllades dins de la selva. 

Algunes famílies decideixen deixar la selva per anar a viure a prop d'alguna localitat per poder escolaritzar 

els seus fills. Aquestes famílies i els seus nens/es comencen un procés d'adaptació a una nova societat i a 

unes noves costums, així com l'aprenentatge de la llengua vehicular d'Indonèsia, el Bahasa. 

FILOSOFIA 

A través de la formació, acompanyament, seguiment i assessorament pretenem que els nens/es i les seves famílies 

tinguin les màximes eines per desenvolupar-se en un context social nou. Gràcies a aquestes eines podran construir 

el seu futur dignament i ajudaran a la seva comunitat a sortir de l'exclusió social creant una societat més justa i 

humana. 

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

L'escola SMP Adventist de Sausapor dona servei a tots els nens i nenes i les seves famílies de la seva 

comunitat, una minoria religiosa a l’illa de Papua occidental 

 També disposa d'un programa socioeducatiu i un local en aquesta localitat on s'ofereix els serveis gratuïts 

de llengua, llengües estrangeres, informàtica i assessorament en tot tipus de documentació i burocràcia. 

Aquests serveis són gratuïts i oberts a tothom. Les famílies que utilitzen el servei d'assessorament legal, se'ls 

fa un seguiment del seu cas. 

També hi ha diferents classes extraescolars on s'ensenya informàtica bàsica, Bahasa i llengües estrangeres. 

Als usuaris d'aquests serveis també se'ls fa un seguiment personalitzat. 
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