
 

 

 
Projecte 2960 
 
CENTRE DE FORMACIÓ VOCACIONAL A SAIDA 
 
 
RESUM: 
  
El projecte del Centre de Formació Professional té com a objectiu fer 
front als reptes que planteja l'actual crisi de refugiats i les seves 
conseqüències en les comunitats d'acollida del Líban. El projecte és 
també el resultat de l'estratègia urbana de Desenvolupament Sostenible 
(CDS en endavant) per Saida, desenvolupat del  2011 fins al 2014, en el 
marc del projecte Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible, 
liderat per AMB-MedCities. 

L'existència de sirians desplaçats a les regions del país va incrementar la 
pressió sobre els recursos locals i xarxes de seguretat social a les 
comunitats d'acollida del Líban. A més, la crisi de Síria té un impacte 
directe en les comunitats d'acollida. Treballadors sirians estan disposats 
a acceptar ocupacions amb baixos salaris i males condicions i aquesta 
situació afecta directament la competència en el mercat de treball. 

La població de Saida és d'aproximadament 200.000 habitants. Els nivells 
d'ingressos són en general més baixos que el nivell nacional. A més, té 
baixos nivells intermedis i secundaris de formació professional i 
d'educació professional superior. 

Un nombre aproximat de 1.000 refugis sirians estan residint actualment a 
la ciutat vella. Això està exercint pressió sobre les infraestructures, que ja 
es troben en males condicions, augmenta la densitat de població i fa 
augmentar, alhora, la taxa de pobresa entre les llars que acullen els 
refugiats. 

El projecte del Centre de Formació Professional està adreçat a la ciutat 
vella de Saida i les zones circumdants d'Ain El Helweh Camp, les zones 
més pobres i marginades de la ciutat. Per això, pretén desenvolupar les 
capacitats dels joves sirians i libanesos per dotar-los d'una professió i 
d'habilitats d'inserció que els permetin entrar a formar part de la força de 
treball d'empleats qualificats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Ocupació 
 
País / regió: Líban, Saida 
 
Durada: 
 
Entitat que presenta: HARIRI 
FOUND. FOR SUSTAINABLE 
HUMAN DEVELOPEMENT 
 
Entitat que executa: HARIRI 
FOUND. FOR SUSTAINABLE 
HUMAN DEVELOPEMENT 
 
Titulars de drets: població 
refugiada 
 
Pressupost 
 
Import total: 127.618,00 euros 
Import aprovat: 55.631,00 euros 

 

 


