
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :  AWAKE-GASTEIZ Gazteentzako 
      Emozio-Hezkuntza

 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)

Awake-Gasteiz  16  eta  22  urte  arteko  gazteen  emozio-hazibidea  bultzatzen  duen  proiektua  da.
Horretarako,  bizipen-tailerrak  erabiltzen  ditu,  haien  berezko  gaitasun  eta  dohainen  autoezagutzan
laguntzeko, eta horrela, haien xedeak eta esfortzuak bideratzeko, modu oso eta sortzaile batean garatu
ahal izan daitezen.

 Boluntarioen programa:  

Gazte bakoitzak bere coach pertsonala izango du, autoezagutzaren prozesua gainbegiratu, bermatu eta
laguntzeko.  Proiektua  doakoa  da  gazteentzat.  Laguntzaileek  eta  antolatzaileek  beren  borondatez
laguntzen diete gazteei. 
Boluntarioak,  nagusiki,  psikologia,  pedagogia,  hezkuntza,  coaching  eta  hazkuntza  pertsonaleko
profesionalak dira. Halaber, proiektua antolatu eta komunikatzeko jendea behar dugu. 

 Egunak eta orduak:  

Awake-Gasteiz ikasturte batean garatzen da, hau da, urrian hasi eta maiatzean bukatuta. Astean behin
egiten da, eta hiru orduko iraupena du.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Awake-Gasteiz  elkartean  parte  hartzen  duten  gazteek  konpromiso  handia  izan  behar  dute  beren
hazkuntza pertsonalarekin.

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

RAQUEL URTARAN NICOLÁS  
info@awakegasteiz.org
945046189

www.batekin.org aupa@batekin.org
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