
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    SECRETARIADO GITANO FUNDAZIOA

 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)

Secretariado  Gitano Fundazioa  (FSG)  irabazi-asmorik  gabeko gizarte  erakunde bat  da,  kulturartekoa.
Zerbitzuak eskaintzen ditu ijitoen komunitatea Espainian eta Europan garatzeko. Araban bi programa
jarri ohi ditugu abian: POEJ eta POISES.

 Boluntarioen programa:  

Boluntarioak  behar  ditugu  eskola-laguntzarako  lanak  egiteko:18  urtetik  gorakoak,  Radio  Ecca
esperientziaren barruan, DBHko 3. mailako edo DBHko 4. mailako moduluak egiteko dituztenak. Materiala
diseinatua eta inprimatua dago, eta ikasketarako laguntza besterik ez du behar.
Era berean, boluntarioak ondo etorriko litzaizkiguke berdintasun programan laguntzeko. 

 Egunak eta orduak:  

Eskola-laguntzarako,  gehienbat  arratsaldeetan  (egunero  ez).  Berdintasun  Teknikari  gisa  laguntzeko,
goizetan (astean 2-3 egunez) eta arratsalde bat.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Gizarte Zientzien esparruko profesionalak: Pedagogia, Irakasleak, Gizarte Lana, Gizarte Hezkuntza, etab.
Berdintasun Teknikari gisa prestakuntza eta esperientzia dituen profesionala.

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Nuria de la Cruz Flores: 945213789; nuria.cruz@gitanos.org
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