
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  ARESBI

 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)

ARESBI 2008an jaio zen, irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta helburu du bizkarrezur bifdoarekin
eta/edo hidrozefaliarekin  jaiotako  jendea,  edo  antzeko  arazo  mediko  eta  sozialei  lotutako patologiak
dituena,  erabat  gizarteratu  eta  normaltzea;  horretarako,  laguntza,  hezkuntza,  lan  eta  gizarte  arloak
ahalik eta gehien sustatu eta hobetzen ditu.
ARESBI elkartearen xedeak dira halako egoeran dagoen jendeari informazioa ematea, behar bezalako
laguntza psikologikoa, teknikoa eta azpiegiturazkoa ematea jende horren eta senideen eguneroko bizitza
errazteko, eta era berean, zer eskubide dituzten ezagutzera ematea, eta zer baliabide komunitatean arlo
sozialean, lanean, osasunean, lege arloan, eta elkartean bertan.

 Boluntarioen programa:  

Elkartea kudeatu eta mantentzeko jarduerak.
Senideei eta Kaltetuei arreta egiteko eta laguntza emateko programa
Informazioa eta orientazioa bazkideei eta, oro har, jendeari.
Bizkarrezur Bifdoaren Egunaren inguruko ekintzak (azaroak 21).
Sentsibilizazio eta Prebentzio Jardunaldiak.
Txangoak.
EB programa Eskolan
Boluntarioak prestatu eta informatzea

 Egunak eta orduak:  

Programaren arabera..

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

info@aresbi.es

www.batekin.org aupa@batekin.org
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