
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Down Araba, Isabel Orbe

 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)

Elkartearen asmoa da Down sindromea duten pertsonek beren kasa ekitea eta eguneroko bizitzan ahalik
eta gehien moldatu ahal izatea. Horrekin batera, helburua da Down sindromea duten pertsonek bere
herritar  eskubideak  erabili  ahal  izatea  ahalik  eta  arlo  gehienetan,  eta  pertsona  bakoitzaren  ekiteko
gaitasunetatik datozen mugak izatea muga bakarra. 

 Boluntarioen programa:  

Down Araba -  Isabel Orbe elkartea Eusko Jaurlaritzako Boluntariotzarako Erakundeen Erroldan dago
inskribaturik. Boluntarioentzako barne Estatutu bat garatu du, eta boluntarioei buruzko ekainaren 25eko
17/1998 Legeak arautzen du bere jarduna.
Boluntariotza funtsezko tresna da Down sindromea duten pertsonen normalizazio eta gizarteratze maila
altuagoetara hurbiltzeko.
Aisia eta denbora libreko programa Haurrentzat: 8tik 14 urtera bitarteko neskato-mutikoak.
Aisia eta denbora libreko programa Gazteentzat: 15etik 30era urte bitarteko neska-mutilak.

 Egunak eta orduak:  

Denboraldiko jarduerak: urritik ekainera
Haur taldea: hil bakoitzeko lehen larunbata (goizez)
Gazte  taldea:  larunbatero,  17:00etatik  20:00etara,  gutxi  gorabehera  (jardueraren  arabera,  egutegian
eta/edo ordutegian aldaketak eginen dira)

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adin nagusiak, beren denbora librea down sindromea duten pertsonekin partekatu nahi dutenak.
Delitu sexualen ziurtagiria.

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

María Tiscar Rico
Lantarongo Gaztelua kalea, 8 - behea
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30-12:30   

     Astelehenetik ostegunera: 15:30-18:00
programas@downaraba.org
945 22 33 00
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