
 

 

 

Projecte 2934  

 
GARANTIR L’ACCÉS AL DRET A LA SALUT A LA POBLACIÓ MÉS VULNERABLE DE 
HALBA, AKKAR. 
 
RESUM: 
 
 
El projecte buscar garantir l’accés, la disponibilitat i la qualitat 
envers el dret a la salut de la població libanesa i la població 
refugiada al nord del Líban, en concret a la regió d’Akkar.  
 
Es treballarà per garantir l’accés del màxim nombre de població 
vulnerable, mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció, tant 
de població en general com de col·lectius més desfavorits (nenes i 
nens i dones). En aquest eix es buscarà assegurar l’accés físic i 
econòmic tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació 
sobre el dret a la salut.  
 
La segona línia de treball és garantir la disponibilitat i la qualitat dels 
serveis sanitaris especialitzats, als quals la majoria de la població 
libanesa i refugiada de la zona d’Akkar no tenen accés. Aquesta 
dimensió es treballarà a través de la millora de tècniques i 
tecnologia tant materials com humanes dels serveis que el SPL 
porta a terme.  
 
Totes dues línies de treball van orientades a la població refugiada 
de Síria al Líban, però també a la població libanesa amb menys 
recursos, que des del conflicte a Síria estan patint també les 
conseqüències del tancament de fronteres, la qual cosa, en molts 
casos, està provocant la pèrdua dels mitjans de vida en una regió 
que històricament ha tingut llaços econòmics i productius amb Síria i 
les poblacions transfrontereres.  
 
A més, es treballarà amb èmfasi amb nenes i nens i dones, amb 
campanyes de prevenció en matèria oftalmològica i odontològica 
així com en salut Sexual i Reproductiva (SSR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Salut 
 
País / regió: Líban / Akkar 
 
Durada: Sis mesos 
 
Entitat que presenta: Associació 
Catalunya-Líban  
 
Entitat que executa: Secours 
Populaire Libanais  
 

Titulars de drets: Persones 
Refugiades de Síria i població local 
 
Pressupost 
 
Import total: 63.146,87 euros 
Import aprovat: 15.000,00 euros 

 

 


