
5. IT-WILL-BE: PROTECCIÓ DELS INFANTS AL CARRER

Deu milions de menors a l'Índia viuen sols, víctimes de malalties, desnutrició i 
de les màfies de tràfic de persones que aprofiten les dificultats dels governs per dotar els 
infants d'una identitat per a la seva explotació laboral, sexual, tràfic de òrgans i drogues, 
cosa que provoca trastorns psicològics i que aboca els nens a l'addicció, mendicitat, 
delinqüència i analfabetisme. A aquests greus problemes se suma que, en no tenir una 
documentació que acrediti la seva identitat, el propi Sistema els deixa fora de les xarxes 
d'assistència sanitària o educativa governamentals.
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Des d'ITWILLBE es va proposar l'aplicació de noves tecnologies per 
optimitzar el treball social davant d'una problemàtica social tan rellevant. 
Per això està desenvolupant des del 2017 PPa – People's Protection app, 
una solució tecnològica que permet a les ONG de la Xarxa ChildMiss
identificar els nens a través d'un sistema biomètric molt fiable.
PPa és una eina tecnològica que consisteix en un sistema compost per una 
aplicació lligada a un programari de reconeixement biomètric (palmar, facial 
i dactilar) altament fiable pel que fa a la població infantil, ja que utilitza un 
motor biomètric que llegeix el patró de les venes de la mà, que no varia des 
de la infància. L'app també inclou un sistema de recollida i de tractament de 
dades clau del menor – 12 camps- associats al seu patró biomètric, que són 
transmesos encriptats a una base de dades amb 4 nivells d'usuari, segons 
els permisos, per a l’accés, la monitorització i/o la gestió de la informació. 
PPa opera al mòbil i a l’escriptori.
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OBJECTIUS

• L'objectiu general és treure de la situació de carrer i d'abús i explotació i integrar a la societat a través de l'educació i formació als nens que viuen i 
treballen al carrer a l'Índia.

• L'objectiu específic és la rehabilitació psicosocial dels menors en situació de carrer, amb un treball col·laboratiu entre entitats i govern i servint-se d'una 
eina tecnològica per fer més eficient aquesta feina.

RESULTATS ESPERATS

o Rehabilitats els menors en situació de carrer que acudeixen als centres.

o Reducció del nombre de nens captaire o treballadors que viuen al carrer.

o Executada una verificació d'identitat dels menors que es troben als centres de la xarxa ChildMiss.

o Executada una recollida de dades fidedignes amb PPa dels menors trobats al carrer i intervinguts psicosocialment.

o Aconseguida la connexió de registres de nens en situació de carrer amb els registres de denúncies de familiars a la recerca de nens desapareguts.

o Aconseguit un seguiment interestatal i interorganitzatiu a l'àrea social, sanitària i educativa dels nens (Reduït en un 25% el nombre de fugides dels 
centres d'acollida dels nens després de dos mesos d'estada al centre; incrementat en un 75% nombre de nens que decideixen acudir a centres 
d'acollida).

o Els resultats per a les ONGs involucrades seran: Reducció del temps emprat per treballador en la identificació i documentació dels menors, 100% de 
registres bons, i menor despesa en intervenció social per nen. Ho mesurarem calculant l'estalvi econòmic per la reducció hores en tasques d'identificació i 
documentació, l'estalvi en processos administratius eliminant duplicitats i, sobretot, els costos estalviats en intervencions gràcies a la traçabilitat de les 
dades.
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