
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    INSOLA, Arabako Gizarteratze eta 
Berrezitze Elkartea

 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)

Sortzeko helburua izan zen hainbat ekintzaren bitartez zuzeneko arreta eskaintzea, gizarteratuta eta
bizitza normalizatuta bizi nahi arren honako arazo larri hauek dituzten pertsonei: ez dute dokumenturik,
kontsumorik,  gizarte  gaitasunik,  gaitasun  pertsonalik,  harreman-arazoak  dituzte,  ez  daukate  inolako
laguntzarik,  ezta  baliabide  ekonomikorik,  Gasteizko  hiriko  zerbitzu  normalizatuetarako  sarbidea
oztopatzen dieten arazo larriak, hainbat arrazoi tarteko.

 Boluntarioen programa:  

Tailer okupazional bat da, eta 25 ordu egiten ditu astean.
Ekintzak eta tailerrak, bertara joaten diren pertsonak hezkuntzan oinarriturik gizarteratzeko. 
Oinarrizko jarduerak lantzeko tailerrak
Jendea berrezitzeko tailerrak
Laneratu aurreko tailerrak
Genero Berdintasunerako tailerrak.
Gatazkak konpontzeko tailerrak

 Egunak eta orduak:  

Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 12:00etara eta 14:00etatik 17:00etara

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Boluntarioak behar ditugu enkargatzen dizkiguten lanetan laguntzeko.
Sentiberatasuna behar da pertsonak beren beharretan laguntzeko

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

Carlos Abaitua pasabidea, 1. San Ignazio Loiolakoaren parrokia-bulegoaren ondoan, Adurtza
Mayte Díaz de Lezana asociacioninsola@gmail.com 945 30 80 59
Telefonoz  bidezko  ordutegia  9:00etatik  14:00etara,  astelehenetik  ostiralera.  Aurrez  aurreko  arreta,
hitzordua ezarrita.
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