
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    Accem  

 Esparrua   (bakar bat aukeratu) :

Komunitarioa Gizarte bazterketa Dibertsitate Funtzionala Garapenaren aldeko lankidetza

 Ingurumena Babes zibila Soziosanitarioa Emakumea eta Genero Berdintasuna

Giza eskubideak Adikzioak
mendekotasuna Osasuna Kirola

Hezkuntza eta Prestakuntza Animaliak babestea Immigrazioa Kultura

Gazteria eta denbora librea Euskararen sustapena

 Erakundearen azalpen laburra:   (4 lerro)

Accem elkartean jende guztiarentzako eskubide,  betebehar eta aukera berdintasunaren alde ari gara
lanean,  alde  batera  utzita  jendearen  sexua,  jatorria,  nazionalitatea,  erlijioa,  iritzi  politikoa  edo  talde
soziala. 
Asilo-eskubideari  eta  migrazioei  loturiko  lanean gara  adituak,  baina  gure  lana  bazterturik  geratzeko
arriskuan dauden gizon-emakume eta talde guztientzat dago irekia. 
Gaur egun, sei harrera-etxebizitza ditugu Gasteizen, nazioarteko babesa eskatu duen jendea hartzeko.
Guztira, 36 pertsona artatzen ari gara.
Accem bost alorretan dago egituratua: zuzeneko arreta, harrera, prestakuntza, jendea gizarteratu eta
laneratzea, eta partaidetza eta mobilizazioa. 

 Boluntarioen programa:  

1. Gaztelaniazko prestakuntza klaseak
2.  Jendeari  lagun egitea:  osasun arloan,  administrazio-tramiteak  (lanbide,  erroldatzea),  polizia-etxera
joatea nortasun agiriak berritzeko.
3. Tailerra: hiria erakustea, generokoa, gizarte trebeziak, etab. 

 Egunak eta orduak:  

Goizean (8:30 - 14:00) eta arratsaldean (16:00 - 18:00).

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adinez nagusia izatea

 Harremanetarako:     (kontakturako pertsona, telefonoa, emaila, helbidea)

Miren Leiceaga 945.30.69.05 
Domingo Beltrán k., 62 behea vitoria@accem.es
Ordutegia: 8:30 - 14:00 eta 16:00 - 18:00

www.batekin.org aupa@batekin.org
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