
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    Sagrada Familia Chernobil

 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)

20  urte  daramatzagu  lankidetzan  Txernobilgo  hondamendia  sufritu  duten  haurrei  harrera  egiteko.
Honatx gure asmoak: 
1. Erradiazioak Bielorrusian kutsatutako eremuetako haurrek hainbat aste ematea gure artean, atseden
hartzeko eta sendatzeko (gehienak diru oso gutxiko familia desegituratuetan bizi dira).
2. Familia giroko bizikidetza eskaini nahi diegu (askok ez baitute halakorik), eta elikadura osasungarria
eta erradiaziorik gabeko aire garbia gozatzeko aukera. 
3. Hortz-haginen doako azterketa egingo, bai eta beste osasun tratamendu batzuk eman ere, premia
badute.
4. Haurren adinera eta egoerara egokituriko “Kultur eta Aisia Programan” parte hartuko dute.

 Boluntarioen programa:  

Udaleku  irekiak  dira  uztailean  haur  eta  nerabeentzat.  Boluntarioak  neska-mutikoekin  egongo  dira
goizetan, aisia jarduerak egiteko.

 Egunak eta orduak:  

EKAINAK 30, UZTAILAK 28
Goizeko 10:30etik 13:30era

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Hobe da denbora libreko monitore edo zuzendari prestakuntza izatea.
Haur bielorrusiarrekin esperientzia bat bizitzeko gogoa duten gazteak. 

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

Elena
688642379

www.batekin.org aupa@batekin.org
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