ALFONSO DA SILVA MUSSÁ
20 anys
6 mesos al carrer
3 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc tranquil, sociable, solidari i creatiu.
M’agrada tenir les mes pertinences
endreçades, m’agrada dibuixar i fer fotos.

COST DELS MATERIALS:
30.000,00 m

BREU HISTÒRIA:
Em van fer fora de casa meva.
Quan vaig ﬁnalitzar en 5è grau no van
poder pagar la matrícula per a seguir
estudiant. A vegades eren els meus
veïns els que em donaven menjar.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Aconseguir els materials per
a poder produir obres i vendreles al mercat d’artesania i muntar
el seu estudi.

DADES D’INTERÈS:
És orfe de pare, la seva mare no té casa
pròpia i viu de prestat en cases provisionals
mentre es fan les obres dels nous ediﬁcis.
No té ingressos suﬁcients per a atendre
els seus 7 ﬁlls.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Pintar murals a les parets
dels centres, ensenyar als
nens i nenes.

SOMNIS:
Voldria ser fotògraf professional i
pintor artístic.
DEMANDA:
Material per a pintura artística: llenços,
pintures, pinzells, entre d’altres.

COST EN EUROS: 350 EUR

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Ampliar la seva producció
artística per a ser autosuﬁcient
i ajudar els seus germans.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ALBERTO GEGEREA
20 anys
1 any al carrer
5 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc molt sociable, molt atent i curós.
M’agrada aprendre i estudiar.

COST DELS MATERIALS:
màquina: 25.000 m
material 3.000 m

BREU HISTÒRIA:
Els educadors em van trobar al carrer
després de deixar els meus pares, per falta
d’aixopluc i condicions de vida. Participo al
taller de costura i també m’agrada molt el futbol.

COST EN EUROS: 330 EUR

DADES D’INTERÈS:
Els seus pares no tenen casa pròpia. La cabana
en la que viuen està en molt males condicions.
Té un germà gran en situació de carrer.
SOMNIS:
M’agradaria ser sastre, continuar els estudis i
graduar-me a l’acadèmia militar per a ser oﬁcial
de policia. M’agradaria molt poder viure amb
els meus pares.
DEMANDA:
Suport per a aconseguir el kit de costura i
la màquina de cosir.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessita començar una
activitat generadora d’ingressos
per a poder ser autònom.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Fer una formació sobre confecció
per a altres nois i noies del projecte.
Cosir roba i uniformes de l’escola
per als nens i nenes del projecte.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes, fotograﬁes
i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Continuar estudiant, matricular-se
a l’acadèmia militar per ser policia
i poder tenir viure autònomament.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ANTONIO FELICIANO COSSA
19 anys
1 any al carrer
9 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc intel·ligent, curiós, actiu. M’interessa
molt la formació, m’agrada la pintura i
jugar al futbol.
BREU HISTÒRIA:
Vaig deixar la meva família degut al
maltractament de la meva tieta paterna.
Vinc d’una família desestructurada.
Estic al 10è grau de l’escola.
DADES D’INTERÈS:
Ha estat abandonat als dos anys, mai ha
tornat a tenir contacte amb els seus pares.
Estava amb la seva família extensa.
SOMNIS:
Vull ser oﬁcial de policia, tenir casa
meva i ser cosidor.
DEMANDA:
1 màquina de cosir, kit de material de
costura i una bici per a mourem per la ciutat.

COST DELS MATERIALS:
màquina: 25.000 m, material 3.000 m
bicicleta 7.500 m. Total 35.000 m
COST EN EUROS: 490 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito continuar els estudis ﬁns
al nivell superior per realitzar una
activitat on tingui ingressos.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Compartiria el meu aprenentatge
amb els nens i nenes del projecte i
la comunitat; faria roba.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Informe trimestral amb fotograﬁes
i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Tenir un negoci sostenible que
pugui garantir la continuïtat dels
meus estudis i una vida autònoma.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

AUGUSTO SILVA MARTINIANO MUCHANGA
22 anys
2 anys al carrer
9 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Em preocupa fer bé la meva feina. Tinc
curiositat per aprendre. Sóc extrovertit
i m’agrada sensibilitzar als petits per a
que es preocupin pel seu futur. Estic
estudiant tercer curs d’electricitat.

COST DELS MATERIALS:
màquina de prova: 3.500,00m,
2.700,00 m material,
5.000,00 m bicicleta.

BREU HISTÒRIA:
Vaig anar a viure al carrer per la inﬂuència
d’alguns amics. He fet tasques de
manteniment als albergs i pisos de
Hlayiseka i per al meu veïnatge.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Millorar i dona una empenta a
la seva activitat actual.

DADES D’INTERÈS:
Es preocupa per tenir una font d’ingressos
per ajudar la seva mare i cobrir les seves
necessitats: roba, estudis.
SOMNIS:
Vull ser un electricista professional.
DEMANDA:
Kit de material elèctric, una bicicleta per
als seus desplaçaments a les feines i
poder portar les eines.

COST EN EUROS: 220 EUR

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Continuarà el manteniment
elèctric de les cases de
Hlayiseka i ensenyarà als joves
a fer petites instal·lacions.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Els ingressos aconseguits li proporcionaran rendibilitat per a cobrir
despeses i ajudar la seva família.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

DÉRCIO SIMAO MANDLATE
17 anys
1 any al carrer
8 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Estic capacitat per a gestionar petites
activitats emprenedores. Sóc determinat,
solidari i molt sociable. M’agrada molt
participar en les activitats del projecte.
BREU HISTÒRIA:
Els meus pares es van separar i jo vaig
haver de marxar per falta de recolzament.
He tingut experiència ajudant en la venda
d’estovalles a una familiar i he aprés com
per llençar-me a fer-ho jo sol.
DADES D’INTERÈS:
Ve d’una família desestructurada, la seva
mare el va abandonar.

COST DELS MATERIALS:
37.500,00m
COST EN EUROS: 440 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessita aquesta ajuda a la
inversió inicial per a poder
començar el seu camí autònom.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Amb aquest recolzament pot
ajudar els companys del projecte,
ensenyant a adquirir competències
per a l’emprenedoria.

SOMNIS:
Vull ser emprenedor, seguir estudiant i
tenir casa meva. També m’agradaria
poder ser militar.

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
S’enviarà un informe trimestral,
amb fotograﬁes i vídeo.

DEMANDA:
Una bicicleta per a la venda ambulant i
una primera inversió per a la compra de
la mercaderia (tovalloles de platja).

ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Seguir amb els meus estudis que
pagaré amb els guanys de les
meves vendes. Vull tenir accés
a una llar pròpia.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

FLORA DANIEL WATE
19 anys
1 any al carrer
5 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agraden els esports i la cuina. Sóc
activista i mentora en qüestions de
gènere i drets sexuals i reproductius.
M’agrada relacionar-me amb les persones,
sóc comunicativa, i m’agrada prendre la
iniciativa. M’agrada l’artesania, cantar i
ballar. Actualment estic fent 10è grau.
BREU HISTÒRIA:
Vaig deixar la meva família per un matrimoni
forçat que va durar un any. He fet formacions
de costura i ferreria. També he participat a
tallers sobre drets de les dones. M’agrada
molt el futbol.

COST DELS MATERIALS:
Màquina de cosir 25.000 m
Kit de material 3.000 m
COST EN EUROS: 330 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito recolzament per a
assolir la meva autonomia. Vull
generar ingressos per a ajudar
a la meva àvia.

DADES D’INTERÈS:
La seva família està desestructurada, amb
greus problemes d’alcoholisme.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Motivar la pràctica de l’esport en
els nens i nenes, com a prevenció
del consum de drogues. Mantenirme en l’activisme escolar.

SOMNIS:
Voldria viure amb la meva àvia. Necessito
ingressos per a poder anar a viure amb ella.

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Informe trimestral recolzat amb
fotograﬁes i vídeo.

DEMANDA:
Material de costura i màquina de cosir.

ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Muntar un petit taller i mobilitzar
els joves per a la pràctica esportiva.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

JOSSIAS LAZARO MUTEMBA
20 anys
1 setmana al carrer
5 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc una mica introvertit. M’agrada
tenir endreçats els espais comuns
i em cuido de la higiene dels més petits
de l’alberg. El futbol i la cuina són les
meves activitats preferides.
BREU HISTÒRIA:
No tenia cap adult de referència. El meu
germà que havia de ser el meu responsable
se’n va anar a treballar fora. Estic estudiant
el 9è grau i he fet un curs de cuina.
DADES D’INTERÈS:
La seva mare va morir durant el seu part,
el seu germà gran presenta addiccions i ha
intentat induir-lo al consum. Ell es manté ferm.
SOMNIS:
Vull aprendre més com a cuiner, per a poder
treballar-hi. També m’agradaria aprendre
una mica d’anglès .
DEMANDA:
Estris de cuina: cuina amb forn, batedora,
safates, bols, paelles. Matèries primeres per
a l’elaboració de menjar dolç i salat.

COST DELS MATERIALS:
Estris de cuina 22.700,00 m
Productes 5.000,00 m
COST EN EUROS: 330 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Inici de l’activitat com a cuiner de
plats per vendre al carrer per a
poder assolir la vida autònoma.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Proveir els esdeveniment festius
de Hlayiseka. Ensenyar els nenes
i nenes conceptes de cuina bàsics.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Informes trimestrals acompanyats
de fotograﬁes i vídeo.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Convertir-me en cuiner professional
i poder continuar estudiant ﬁns el
12è grau. Voldria ajudar el meu
germà a sortir de les drogues.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

LÍRIA SALMINA TEMBE
19 anys
15 dies al carrer
4 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc una noia compromesa, estudiosa,
consellera de les meves companyes.
Sóc responsable, tinc iniciativa, capacitat
de lideratge i solidaria. M’agrada la dansa
tradicional. Sóc activista de gènere i salut
sexual i reproductiva.
BREU HISTÒRIA:
Sóc orfe de mare. Vaig fugir d’un matrimoni
forçat que el meu pare i la meva tieta van
acordar, per què diuen que sóc rebel.
DADES D’INTERÈS:
No té cap referent adult a la família extensa.
SOMNIS:
Vull anar a la Universitat i ser infermera.
M’agradaria recuperar la relació amb el
meu pare i les meves germanes.
DEMANDA:
Material per a poder iniciar activitat
laboral de cuina

COST DELS MATERIALS:
27.700 m
COST EN EUROS: 320 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Tinc habilitats per a la cuina.
Ja he fet algun taller per a les
meves companyes. He fet algun
encàrrec de menjar i amb el kit
de cuina podria dedicar-m’hi
amb més intensitat.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Formar a d’altres nens i nenes
del projecte i la comunitat.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
amb fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
M’agradaria molt poder expandir
el meu negoci, ajudar les meves
germanes i ser infermera.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

NARCISO AUGUSTO REREQUE
20 anys
1 any al carrer
7 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agrada molt cuinar, ballar i fer
esport. Sóc sociable i solitari. Estic
estudiant 7è grau.

COST DELS MATERIALS:
50.000,00 m

BREU HISTÒRIA:
Vaig haver de marxar de casa meva
per què les condicions eren molt
desfavorables. He fet cursos de pintura
i serralleria. A partir dels cursos he pogut
fer feines remunerades.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito aprendre més a fons
la serralleria, millorar per a tenir
una vida autònoma. Les eines
l’ajudaran a iniciar l’activitat
generadora d’ingressos.

DADES D’INTERÈS:
El va cuidar la seva àvia. El seu pare el va
rebutjar i la seva mare presentava una
greu addicció a l’alcohol.
SOMNIS:
Ser serraller i ballarí.
DEMANDA:
Material de serralleria: màquina de soldar,
serra de ferro, elèctrodes, plaques de ferro,
moladora i varetes.

COST EN EUROS: 600 EUR

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Ajudar als companys en el
manteniment de les seves cases.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
La serralleria serà el que garanteixi
la seva vida autònoma sostenible.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ROSITA ESTÊVAO SOTO
22 anys
1 setmana al carrer
9 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agrada ajudar als demés. He acabat el
nivell mig d’estudis. M’agrada l’activisme
social sobre qüestions de gènere i salut
sexual reproductiva. Sóc responsable i tinc
iniciativa per a portar a terme petites empreses.
BREU HISTÒRIA:
Vaig patir violència a casa meva, vaig estar una
setmana al carrer d’on em van treure els
educadors als 9 anys. M’he format en cria
de pollastres, educació infantil, cuina. He estat
seleccionada per a un intercanvi i voluntariat
en Uganda i Malawi.
DADES D’INTERÈS:
Els seus pares estan separats i no poden ajudar
-la amb els estudis. Viu fora de Maputo en un
barri amb difícil accés, sense transport i insegur.
SOMNIS:
Estudiar psicologia o infermeria, amb un negoci
de venda de pollastres.
DEMANDA:
Suport inicial en la cria de 100 pollastre d’engreix.

COST DELS MATERIALS:
18.500 m
COST EN EUROS: 220 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Manca de suport per a poder
pagar els estudis a la facultat i
de transport.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Em comprometo a aportar 4
pollastres al mes als pisos STOP,
recolzant les noies en l’activisme
i ensenyant d’altres joves la
cria de pollastres.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Amb aquest recolzament vull
estudiar, i posar en marxa el
meu propi negoci.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

