
Informació del sol·licitant: 
====================== 
El teu nom: Susanna Gómez Solé 
La teva adreça electrònica: susanna.gomez@gmail.com 
La teva organització: Associació de Voluntaris Children of Africa 
La web de l'organització: www.childrenofafrica.es 
El nom d'usuari del teu compte Labdoo: COA 
Títol del projecte: Computers for rural Kenya 

Lloc del projecte: Tsunza Village, Kinango District, Coast Province, Kenya 
============= 
1. Resum del projecte: Un dels objectius principals de l’associació Children of Africa és ajudar en 
el desenvolupament de l’educació i la salut a zones rurals de Kènia. D’entre els projectes 
educatius, es dóna suport a la construcción i equipament d’escoles, així com l’apadrinament 
escolar de més de 200 estudiants. Els 5 primers ordinadors aconseguits, anirien destinats als 5 
alumnes universitaris a qui estem ajudant. Un cop comprovat l’èxit, ens agradaría ajudar a 
millorar la qualitat educativa de l’escola Cape of Good Hope amb l’aportació de 10 ordinadors 
més.  
2. Lloc del projecte: Tsunza Village, Kinango District, Coast Province, Kenya 
3. Llenguatge/s preferit/s: Anglès 
4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de contacte): 
4.1. Nom: Njeka Fredrick 
4.2. Telèfon: +254 707 498 454 
4.3. A/e:  
4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): P.O.BOX 86987 – 80100 – Mombasa, Kinango 
District, Kwale County, Coast Province, Kenya 
4.5. Coordinades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): Latitud: -4.055398 
| Longitud: 39.561855 
5. Nombre de portàtils necessaris: 5 
6. Nombre d'estudiants: 5 
7. Nombre de professors: 0 (els ordinadors són per cada estudiant) 
8. Electricitat a l'habitació: (Voltatge i tipus de connectors a la paret, p. ex. tipus A, B, C, D, etc. 
mira el següent enllaç per més explicacions dels tipus: Voltatge 240V, connector tipus G, 
freqüència 50Hz  
9. L'habitació té accés a Internet? [sí / no] 
9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? Amb USB 
10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: 
10.1. L'habitació és segura? [sí / no + breu explicació] Alguns estudiants tenen habitació propia 
llogada, d’altres estudien a casa i d’altres en una residencia escolar 
10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els professors) puguin 
controlar l'accés? [sí / no + breu explicació] Totes es tanquen amb clau 
10.3. L'habitació és resistent a l'aigua? (p. ex. l'habitació protegeix els portàtils de la pluja, sorra, 
etc.?) [sí / no + breu explicació] Són de construcción amb mahons i ciment. 
***La sol·licitud de petició d'un portàtil Labdoo implica que, un cop rebuts el/s portàtil/s, el 
sol·licitant està d'acord amb les condicions d'ús de Labdoo. 

Condicions d'ús de Labdoo: 
==================================== 
Estimat/da beneficiari/a del/s portàtil/s: 

Ens plau moltíssim tenir l'oportunitat de contribuir al seu projecte proveint tecnologia que ajuda a 
reduir la fractura digital. 

Però tot dret comporta responsabilitats. La tecnologia, quan s'utilitza adequadament, pot 
proporcionar mitjans molt poderosos per ajudar a aquells que més ho necessiten. Però si 
s'utilitza de forma inadequada, també pot malmetre el medi ambient. En rebre els elements 
anteriors, automàticament accepta complir amb les següents responsabilitats globals de Labdoo: 



(1) Els elements rebuts seran utilitzats només pels propòsits descrits per la seva organització el 
dia que va sol·licitar la donació. Si vol utilitzar-los per a altres propòsits, haurà de contactar 
primer amb l'equip Labdoo a: contact@labdoo.org(link sends e-mail). 
(2) En cas que passi un incident amb qualsevol dels elements rebuts, contactarà amb l'equip 
Labdoo a contact@labdoo.org(link sends e-mail), incloent en el correu electrònic el número 
d'etiquetat de/dels l'element/s relacionats amb la incidència i una breu explicació. Les següents 
incidències sempre han de ser informades: 
(2.1) El final del cicle de vida de l'element rebut, per tal que els elements puguin ser reciclats. 
(2.2) Quan algun element es trenca, no funciona correctament o hi ha qualsevol canvi en el seu 
estat. 
Un portàtil trencat pot ser molt perjudicial per al medi ambient i, per tant, els beneficiaris hauran 
de comunicar aquest tipus d'incidències al sistema/comunitat de Labdoo, per tal d'assegurar el 
seu correcte reciclatge. 
(3) Cada sis mesos, si us plau, enviï un correu electrònic a contact@labdoo.org(link sends e-
mail) amb la llista dels ordinadors portàtils que té i el seu estat (funciona o no funciona). 
Li agraïm el seu compromís en fer del món un lloc millor i li desitgem molta sort en la seva missió 
humanitària. 

L'Equip Labdoo. 

	


