
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :  Arabako Hiesaren Kontrako 
Batzordea

 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)

Arabako HIESAren kontrako batzordea irabazi asmorik gabeko erakundea da, ekintza soziala du helburu
Gizarteari GIB/HIESAri buruzko informazioa eta heziketa ematea. 
Gaixotasunaren hedapenari aurre egitea.
Etxerik gabeko, preso, prostituzioan aritzen diren edota gizarte bazterketa egoeran dauden GIB duten
pertsonei gizarteratzeko prozesuan lagundu eta prozesu hori erraztea, arreta eta laguntza programen
bidez. 
Gizarte egoera bidegabeak aldatzea. 

 Boluntarioen programa:  

GIBari  aurre  egiteko  programa,  osasun  sustapena  eta  giza  arreta:  preserbatiboak  banatzea  eta
informazioa ematea hainbat jardueratan.
HIESAdun gaixoentzako harrera etxea (Besarkada Etxea): laguntza aisialdian eta medikutara joaten. 

 Egunak eta orduak:  

Astelehenetik ostiralera, goiz eta arratsaldez. Asteburuetan aukera egon daiteke.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

18 urtetik gorakoak.

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

Belén Martínez y Alberto Lazpita
C/ Zapatería, 91- Bajo
Vitoria-Gasteiz
planestrategicosidalava@gmail.com
sidalava@sidalava.org
Ordutegia: A-O: 10h a 15h y 17h a 20h
945257766 // 945252193
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