
CONTEXT:
Almenys dues terceres parts de la càrrega de ceguesa i discapacitat visual a Perú es 
deuen a afeccions tractables. Això afecta especialment poblacions que queden mar-
ginades de la xarxa d‘atenció, sobretot la població rural. Aquest problema s‘accentua 
per l‘escassa atenció que ofereixen els establiments de salut pública al servei d‘oftal-
mologia i el desconeixement dels pares de família i docents de les conseqüències 
que els problemes de visió tenen per al desenvolupament de l‘aprenentatge del 
nen.

OBJECTIUS:
Millorar el rendiment en l‘aprenentatge a través de la identificació d‘actors, entitats 
i projectes per a la detecció, el diagnòstic i el tractament de la salut visual a escolars 
d‘ensenyament primari de l‘àrea metropolitana de Lima.

llOC: Lima, Perú 

SOCI lOCAl: Oficina de Coordinación con Instituciones de la Sociedad Civil       
         del Ministerio de Educación de Perú

PARTICIPANTS: Anna Rius i Norma Martínez, PAS de la CUSVD, i Laura Guisasola, PDI de la FOOT

AJUT CCD: 2.060 euros

ACTIVITATS: 
S‘han fet reunions amb els actors locals i administracions per establir sinergies entre 
les alcaldies i governs regionals, la comunitat i els diferents actors que participen 
en el programa Ver para aprender per millorar la implementació de les polítiques 
públiques de salut visual a nivell local. 

RESUlTATS:
El projecte ha contribuït a millorar la qualitat i cobertura de l‘atenció en salut visual 
a través del diagnòstic i futura implementació de projectes i plans estratègics. 
S‘han identificat i seleccionat a les principals organitzacions locals que treballen 
per millorar la salut visual dels col·lectius més desfavorits, i valorat la seva capacitat 
de gestió tècnica i econòmica, i l‘adequació de les seves actuacions als principis 
estratègics de CASV i Visió 2020.

CONTINUïTAT:
La participació de la CUSVD en el Pla estratègic de IAPB i de Visión 2020 Latinoamérica 
per als propers 5 anys és clau per al desenvolupament de les col·laboracions amb 
projectes de la regió metropolitana de Lima, especialment, el programa Ver para 
aprender.

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTES PER A l’ATENCIÓ VISUAl DE       
	 	 	 	 	 		COL•LECTIUS	DESFAVORITS		 PERÚ:

IDH: 0,725
Superfície: 1.285.216 km²

Habitants: 30.165.000 hab.
Esperança de vida: 72,7 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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