
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    "Afro" Egoiliar Afro-Amerikarren 
Elkartea

 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)

 "Afro"  irabazi-asmorik  gabeko  elkartea  da,  Gasteizen  kokatua  1994tik  hona.  Xede  nagusia  da  bai
migratzaileak bai  egoera zailean nahiz mendekotasunean dauden pertsonak gizarteratu, laneratu eta
kulturatzea.

 Boluntarioen programa:  

Boluntariotza programa hauetan parte har dezakezu:
    • Eskola-laguntza;
    • Helduen alfabetatzea;
    • Itzulpena/interpretazioa;
    • Elkarrizketa laguntzailea;
    • Arropazaindegi zerbitzua; 
    • Elikagai banaketa;
    • Tailerrak egitea;
    • Lagun egitea;
    • Sentsibilizazio jarduerak;

 Egunak eta orduak:  

Eskola-laguntza eta helduen alfabetatzea astelehenetik ostegunera egiten dira, 18:00etatik 19:30era;
Arropazaindegi zerbitzua astelehen, asteazken eta ostegunetan egiten dira, 18:00etatik 20:00etara;
Laguntza  eman  daitekeen  gainerako  jarduerak  boluntarioarekin  batera  hitzartuko  dira,  haren
disponibilitatearen arabera. 
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 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Pertsona konprometituak nahi ditugu, arduratsuak, eskuzabalak, beste pertsona batzuen bizi-baldintzak
hobetzeko interesa dutenak.  Zer boluntariotza-ekintza egin beharko den, boluntarioaren prestakuntza,
esperientzia, ezagutzak eta motibazioak baloratuko dira. 

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

Arreta lekua: Alboka kalea, 2, behea;
Harremanetarako pertsona/Telefonoa:     Bea 638 44 08 18      Filomena 616 44 86 79;
Email: afrovoluntariado@gmail.com / afroamericana@hotmail.com
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