
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    ADRA Fundazioa  

 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)

ADRAk emakumeen eta gizonen gaitasunak hobetzea du eginkizun, behar guztiak asetzeko bidea izan
dezaten.  Horretarako  ADRAk  zentro  bat  dauka  Gasteizen,  etorkinen  gizarteratzea  eta  laneratzea
sustatzeko. 
Zentroan hiru alor lantzen ditugu:
Gizarte  alorra:  gizarte  esku-hartzea  banakoentzat  eta  taldeentzat;  zalantzak  argitzea;  gaztelaniaz
irakastea, eta euskara eta euskal kultura. 
Lan alorra:  prestakuntza eta  lan ibilbideak,  enplegua bilatzen irakastea,  lan prestakuntza (adinekoak
zaintzea eta/edo mugikortasun murriztua, alfabetatze digitala) eta lan bitartekaritza.
Bizikidetza: kultur jarduerak, ateraldiak, tailerrak, etab.

 Boluntarioen programa:  

Gaur egun, Zentroan boluntariotza lan hauek egiten dira:
Eskaintzen ditugun prestakuntzak ematea:   Betiere,  gure arreta jasotzen duen jendearen premietara
egokituta. 
Kultur jarduerak, irteerak, etab. antolatu eta haietan parte hartzea.

 Egunak eta orduak:  

Astelehenetik ostegunera, goizean nahiz arratsaldean, boluntarioa zer jardueratan aritzen den. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adina: 18 urtetik gorakoentzat.
Ez da beharrezkoa aldez aurreko esperientzia

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

Sandra Llamas 945257575/ 692 611 113
Lorenzo Prestamero k., 3 behea (Zaramaga auzoa) vitoria@adra-es.org
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